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B - MATERIALS 

 

1 B0 - MATERIALS BASICS 
 

B01 - LIQUIDS 

B011 - NEUTRES 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIO: 
Aigües utilitzades per algun dels següents usos: 

- 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. 

 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 

 
CONFECCIÓ O CURAT DE FORMIGONS O MORTERS: 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons que ni 
tinguin cap 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. 
Si no hi ha antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234)................................................................................ >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 7-130).................................................................<= 15 g/l 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) ......................................................................<= 1 g/l 

- En cas d’utilitzar-se ciment SR .................................................................................. <= 5 g/l 
- En la resta de casos .................................................................................................... <= 1 g/l 

- Ió clor, expressat en CL- (UNE 7-178): 
- Formigó pretesat ........................................................................................................ <= 1 g/l 
- Formigó armat ........................................................................................................... <= 3 g/l 
- Formigó massa amb armadura de fissuració .............................................................. <= 3 g/l 

- Hidrats de carboni (UNE 7-132) .............................................................................................. 0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235).................................................<= 15 g/l 

L’ió clor total aportat pels components d’un formigó no pot excedir: 
- Pretensat ................................................................................................ <= 0,2% pes de ciment 
- Armat ..................................................................................................... <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració .................................................. <= 0,4% pes de ciment 

 
AIGUA DESTINADA PER A REG DE LES PLANTACIONS EN JARDINERIA: 
Ha de tenir unes característiques de qualitat que no siguin limitant del desenvolupament dels 
vegetals que s’hagin d’implantar, no provoquin efectes de degradació de les condicions del sòl i 
que no siguin perjudicials per a la salut del personal laboral i usuaris de l’espai verd. 
Les característiques de l’aigua subministrada per a reg a un determinat espai verd al llarg del temps 
han d’ésser similars (han de trobar-se dins dels marges que la caracteritzen). 
Origen de l’aigua per a reg: 

- Aigua de la xarxa de distribució d’aigua potable. Aquesta aigua pel seu ús públic es sotmesa a 
uns   controls  de  potabilitat  que  estan  reglamentats  fins  el  moment  present  pel  Decret 
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1138/1990 del 14 de setembre hi han d’acomplir unes condicions específiques per considerar- 
les aptes pel consum humà. 

- Altres orígens com són les de fonts, mines, pous, aigües residuals depurades, etc. Aquestes no 
necessàriament estan sotmeses a control periòdics pels organismes públics. L’ús d’aigües 
residuals depurades es troba regulat segons Decret 252/82 art. 3 del D.O.C. i a l’estat Espanyol 
segons la llei d’aigües 29/1985 tit. V, Cap. III, Art. 101 i en el Reial Decret 849/86. Tit III, 
Cap III, Art. 272 i 273. A Catalunya, a l’espera de la normativa a l’estat cal seguir els criteris 
que es troben reflectits en la monografia “Prevenció i risc sanitari derivat de la reutilització 
d’aigües residuals depurades com a aigües de reg” de la Direcció General de Salut Pública, 
Departament de Sanitat i Seguretat Social de la generalitat de Catalunya de 1994. 

Paràmetres indicadors de la qualitat de l’aigua per a reg: 
- Per avaluar la qualitat de l’aigua per a reg és necessari els nivells d’un seguit de paràmetres 

bàsics. En casos especials com és l’ús de l’aigua per a reg localitzat o aigües que no són de la 
xarxa caldrà tenir en compte altres aspectes. 

Qualificació de l’aigua: 
- pH: 

- Valors que s’apartin de 6 a 8’5 és un índex adient de detecció d’anomalies (contaminacions 
industrials, sodificació, etc). 

- Conductivitats elèctrica i contingut total en sals: 
- Es considerarà que un aigua no es apta pel reg en jardineria quan els seus valors de 

conductivitat elèctrica superin els 4 dS/m o els 2.500 mg/l. 
- Tota l’aigua que tingui valors de conductivitat superiors a 1,5-2 dS/m o 1000 mg/l s’ha de 

considerar  que comporta perill de salinització del sòl i que no es recomanable la seva 
utilització en reg per aspersió. 

- SAR ( relació d’absorció de sodi) 
- L’increment d’aquest índex indica augment de problemàtica per sodificació del sòl i danys 

a les plantes. No ha de ser superior a 15 
- Aquest índex s’ha de considerar conjuntament amb el de la salinitat ja que quan més alta és 

la salinitat els valors d’índex del SAR admesos són més baixos pel que ens hem de basar en 
el diagrama de les normes Riverside. 

-Índex de carbonat de sodi residual: 
- Les aigües es classifiquen en: 

- Bona: ............................................................................................. de 0 a 1,25 meg./l 
- Regular: .................................................................................................. de 1,25 a 2,5 
- No recomanable pel reg: ................................................................. més de 2,5 meg.l. 

- Duresa: 
- Les aigües molt dures son poc recomanables per a sòls forts i compactats 

+----------------------------------------+ 
¦ Tipus ¦ Graus higromètrics ¦ 
¦-------------------¦--------------------¦ 
¦ Molt dolça ¦ menys de 7 ¦ 
¦-------------------¦--------------------¦ 
¦ Dolça ¦ de 7 a 14 ¦ 
¦-------------------¦--------------------¦ 
¦ Mitjanament dolça ¦ de 14 a 22 ¦ 
¦-------------------¦--------------------¦ 
¦ Mitjanament dura ¦ de 22 a 32 ¦ 
¦-------------------¦--------------------¦ 
¦ Dura ¦ de 32 a 54 ¦ 
¦-------------------¦--------------------¦ 
¦ Molt dura ¦ més de 54 ¦ 
+----------------------------------------+ 

 
- Bor 

- Els nivells admesos de bor estan en funció de la sensibilitat dels conreus a aquest element. 
- Cultius molt sensibles de .............................................................. 0,3 a 1 ppm de B 
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- Cultius tolerants........................................................................... de 1 a 2 ppm de B 
- Cultius molt tolerants .................................................................. de 2 a 4 ppm de B 

- No es aconsellable utilitzar aigües que superin els 2,5 mg/l. 
- Clor 

- No recomanable que superi els 0,5 g/l 
- Sodi: 

- No recomanable que superi els 0,2-0,3 gr/l 
- Sulfat: 

- Risc de corrosió de les xarxes de conducció amb ciment quan els valors superin els 300 - 
400 mg/l. 

Paràmetres a determinar en aigües d’origen diferent a la xarxa d’aigua potable: 
- A més dels especificats en l’apartat anterior cal determinar tots aquells paràmetres que puguin 

constituir  un  perill  per  a  la  salut  humana  i  animal  i  representar  una  possible  via  de 
contaminació i alteració de les condicions del sòl. 

- El referent per aquestes determinacions serà, fins que no hi hagi una legislació al respecte, el 
recomanat en la monografia de 1994 “Prevenció del risc sanitari derivat de la reutilització 
d’aigües residuals depurades com a aigües de reg”. 

 

 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Mitjançant xarxa d’aigua potable, xarxa de reg o amb cisternes de manera que no 
s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: en cisternes, dipòsits soterrats, dipòsit a l’aire lliure, etc. 
L’estanqueitat i característiques dels materials de les conduccions, dipòsit i mitjans de transport 
amb cisterna ha d’ésser tal que les condicions de l’aigua en els punts de consum no hagi sofert 
alteracions respecte al seu origen. 
En cas de dipòsits de formigó o ciment cal desestimar les aigües dels primers omplerts dipòsit per 
possible contaminació. 

 

 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

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

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 

 
 
 
 
 
 
B03 - GRANULATS 

 
B031 - SORRES 

 

 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIO: 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 
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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 substrats de jardineria 

 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la D.F. 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables......................................................................... 0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082) .................................................................. Baix o nul 

 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre .................................................................... 0% 

 
SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS: 
Mida dels grànuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2)) .................................................................. <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133) .................................................................................<= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134) .................................................................................................... 0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE EN 933-2) i que sura 
en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244) ...............................................<= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 
i referits a granulat sec (UNE 146-500) ..................................................................<= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 83-121).............................................Nul.la 
Sulfats solubles en àcids expressats en SO3 i referits 
al granulat sec (UNE 146-500) .............................................................................. <= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124): 

- Formigó armat o formigó en massa 
amb armadura de fissuració ........................................................................... <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat ............................................................................................. <= 0,03% en pes 
L’ió clor total aportat pels components d’un formigó no pot excedir: 

- Pretesat .................................................................................................. <= 0,2% pes de ciment 
- Armat ..................................................................................................... <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració .................................................. <= 0,4% pes de ciment 

Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic ....................................................................................<= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic .............................................................................<= 15% 

 
SORRA DE PEDRA GRANITICA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): 

- Granulat gruixut: 
- Granulat arrodonit ............................................................................................. <= 1% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari ................................................................... <= 1% en pes 

- Granulat fi: 
- Granulat arrodonit ............................................................................................. <= 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari, per obres sotmeses 

a exposició IIIa, IIIb, IIIc, IV, o sotmeses a alguna classe 
específica d’exposició ...................................................................................... <= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig no calcari, per obres sotmeses 
a exposició l, Ila, IIb i que no estiguin sotmeses a cap 
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classe específica d’exposició .......................................................................... <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV) (UNE 83-131): 

- Per a obres en ambients I, lla, llb no sotmeses 
a cap classe específica d’exposició ................................................................................. >= 75 

- Resta de casos.................................................................................................................... >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115) ........................................................................................................ <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134) ....................................................................<= 5% 

 
SORRA DE PEDRA CALCARIA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2): 

- Granulat gruixut: 
- Granulat arrodonit ............................................................................................. <= 1% en pes 

- Granulat fi: 
- Granulat arrodonit ............................................................................................. <= 6% en pes 

- Granulat de matxuqueig calcari, per obres sotmeses 
a exposició IIIa, IIIb, IIIc, IV, o sotmeses a alguna classe 
específica d’exposició .................................................................................... <= 10% en pes 

- Granulat de matxuqueig calcari, per obres sotmeses 
a exposició l, Ila, IIb i que no estiguin sotmeses a cap 
classe específica d’exposició .......................................................................... <= 15% en pes 

Valor blau de metilè (UNE 83-130): 
- Per a obres en ambients I, lla, llb no sotmeses 

a cap classe específica d’exposició ..................................................................<= 0,6% en pes 
- Resta de casos.................................................................................................... <= 0,3% en pes 

 
SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 

+-------------------------------------------------+ 
¦ Tamís ¦ Percentatge en ¦ Condicions ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa ¦ ¦ 

¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦ 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% 

 
SORRA PER A SUBSTRATS DE JARDINERIA: 
Material obtingut de la degradació de granit o altres de naturalesa silicea integrat per materials de 
diferent granulometria grollers i fins. 
Lliure de carbonat càlcic. 
Textura: ............................................................................................................................. sorrenca. 
Granulometria ....................................................... la major part de les partícules entre 0,2 i 2 mm 
pH ............................................................................................................................................... 6-7 
Conductivitat elèctrica ....................................................................................................... < 1dS/m 
Densitat aparent............................................................................................................ 1,4-1,6 g/cc 
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Porositat total ..................................................................................................................... 35-40 % 
Porositat d’aireació.............................................................................................................>= 25 % 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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

 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat anirà identificada amb un full de subministrament que ha de quedar a 
disposició de la Direcció d’Obra, en la que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 

- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat (d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 

 

 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
kg o T de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SORRA PER A LA CONFECCIO DE FORMIGONS: 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 

 
SORRA PER A LA CONFECCIO DE MORTERS: 
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 

 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
B032 - SAULONS 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres matèries 
estranyes. 
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La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa pel 
tamís 0,40 (UNE 7-050). 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149)..................................................................... < 50 
Índex CBR (NLT-111) ............................................................................................................. > 20 
Contingut de matèria orgànica .................................................................................................. Nul 
Mida del granulat: 

- Sauló garbellat ......................................................................................................... <= 50 mm 
- Sauló no garbellat .......................................................................... <= 1/2 gruix de la tongada 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

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

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
B033 - GRAVES 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 

El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 

Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs 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: 
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Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents 
de  construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, 
sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim ................................................................98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 

 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un 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 

 
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/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o IIb 

 
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 + morter ..........................................>= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl.lics................................................................................................. Nul 
Ús admissible: 

- Drenatges 
- Formigons en massa de resistència característica <= 125 kp/cm2 utilitzats  en ambients I 
(segons EH-91) 

 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó. 
Ús admissible: 

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 

- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- 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: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents: 
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- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 
parament  de  la  peça  i  una  beina  o  armadura  que  formi  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 formigona amb les excepcions següents: 
- Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que el 0,4 del 

gruix mínim 
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui 

reduït (sostres encofrats a una sola cara), on la grandaria màxima del granulat serà menor que 0,33 
del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 

- Per a graves calcàries ..........................................................................................<= 2% en pes 
- Per a graves granítiques ......................................................................................<= 1% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals............................................... < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos........................................................................................ < 5% 

Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats 
de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-238) ........................................................... >= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133) ............................................................................<= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134) ....................................................................................<= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244) ..................................<= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE 146-500 EX): 

- Granulats reciclats mixtos ..................................................................................... < 1% en pes 
- Altres granulats ................................................................................................<= 0,4% en pes 

Sulfats soubles en àcids, expressats en SO3 i 
referits a granulat sec (UNE 146-500 EX) ..............................................................<= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX): 

- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració ................................<= 0,05% en pes 
- Formigó pretensat ..........................................................................................<= 0,03% en pes 

L'ió clor total aportat pels components d'un formigó 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 

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

- Granulats reciclats mixtos ........................................................................................... < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals 
o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082)............................................................ Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 

- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos ..................................................... < 0,5% 
- Altres granulats .................................................................................................................. Nul 

Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó.............................................................. < 0,5% 
- Altres granulats .................................................................................................................. Nul 

Reactivitat: 
- Àlcali-sílci o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o 

Métode accelerat UNE 146-508 EX) ...........................................................................Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2) .........................................................Nul·la 

Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic ....................................................................................<= 12% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic .............................................................................<= 18% 

Absorció d'aigua: 
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- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134)............................................................. < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó ..................................................................... < 10% 
- Granulats reciclats mixtos .............................................................................................. < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals ..................................................................... < 5% 

 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal 
acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser 
fixada explícitament per la D.F. segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de 
drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149) ........................................................ <= 40 
Equivalent de sorra................................................................................................................... > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (NLT 111/78). 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a 
disposició de la Direcció d'Obra en el que hi constarán com a mínim les dades següents: 

- Nom del subministrador 
- Numero de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 

El  subministrador  de  granulats  procedents  de  reciclatge,  ha  d'aportar  la  documentació  que 
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 

 
GRAVA PER A DRENATGES: 
5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenajes." 
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales." 
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B03D - TERRES 

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIO: 
Terres naturals provinents d'excavació i d'aportació. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Terra seleccionada 
- Terra sense classificar 
- Terra adequada 
- Terra tolerable 
- Terra agrícola 

 
TERRA SENSE CLASSIFICAR: 
La composició granulomètrica i el seu tipus han de ser els adequats al seu us i els que es defineixin 
a la partida d'obra on intervingui o, si no hi consta, els que estableixi explícitament la D.F. 

 
TERRA SELECCIONADA: 
Elements de mida superior a 8 cm ............................................................................................ Nul 
Elements que passen pel tamís 0,08 mm (UNE 7-050)......................................................... < 25% 
Límit líquid (NLT-105/72)....................................................................................................... < 30 
Index de plasticitat ................................................................................................................... < 10 
Index CBR (NLT-111/78) ........................................................................................................ > 10 
Inflament dins de l'assaig CBR ................................................................................................. Nul 
Contingut de matèria orgànica .................................................................................................. Nul 

 
TERRA ADEQUADA: 
Elements de mida superior a 10 cm .......................................................................................... Nul 
Límit líquid (NLT-105/72)....................................................................................................... < 40 
Densitat del Próctor normal.................................................................................. >= 1,750 kg/dm3 
Index CBR (NLT-111/78) .......................................................................................................... > 5 
Inflament dins de l'assaig CBR ............................................................................................... < 2% 
Contingut de matèria orgànica ................................................................................................ < 1% 

 
TERRA TOLERABLE: 
Contingut de pedres de D > 15 cm ...........................................................................<= 25% en pes 
S'han de complir una de les condicions següents: 

- A: 
 

- B: 
- Límit líquid (L.L.)........................................................................................................ < 40 
 
- Límit líquid (L.L.)........................................................................................................ < 65 
- Index de plasticitat ................................................................................... > (0,6 x L.L. - 9) 

Densitat del Próctor normal.................................................................................. >= 1,450 kg/dm3 
Index CBR (NLT-111/78) .......................................................................................................... > 3 
Contingut de matèria orgànica ................................................................................................ < 2% 

 
TERRA AGRÍCOLA: 
Terra extreta d’un terreny com a conseqüència de la realització d’obres d’infrastructura, habitatges 
o moviments de terres necessaris i que consta de la part superficial fèrtil i el subsòl o únicament del 
subsòl de com a màxim una profunditat d’un metre. 
En cas d’extraccions d’un profunditat superior caldrà el vist i plau de la direcció facultativa prèvia 
inspecció “in situ” o d’una mostra representativa del total lliurada amb 48 d’antelació. 
No s’admetran terres extretes de zones boscoses o camps de conreu que no siguin afectades per la 
necessitat de realitzar-hi obres. 
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Aquestes terres s’utilitzaran per a aconseguir un modelat específic del terreny en la realització del 
jardí o convenientment esmenades  per a plantar-hi sempre que acompleixin les condicions de la 
terra adobada i garbellada. Exempta de residus d’obra. 
Lliure de materials superiors als 76 mm. Els superiors als 2 mm no superaran el 10 % del pes total. 
Exempta  de  patgens, contaminats i males herbes que puguin afectar els desenvolupament dels 
vegetals. 
Textura ..................................................... Franca, franca arenosa, franca llimosa, franca argilosa. 
pH .............................................................................................................................. entre 5,5 i 8,5 
Conductivitat elèctrica .................................................................................................... < 4 dS/m. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes 
en tota l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se 
n'alterin les condicions. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 

 
 

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 

B051 - CIMENTS 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIO: 
Conglomerant hidràulic format per materials artificials de naturalesa inorgànica i mineral, utilitzat 
a la confecció de morters, formigons, pastes, beurades, etc. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques següents: 

- Ciments sense característiques especials (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calç (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistents a l'aigua de mar (MR) 

 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s’utilitzi en obra pública, 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 Europea 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. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
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CARACTERISTIQUES DELS CIMENTS COMUNS 
Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus: 

+------------------------------------------------------+ 
¦ Denominació ¦ Designació ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland ¦ CEM I ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland compost ¦ CEM II/A-M ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-M ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria ¦ CEM II/A-S ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-S ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana ¦ CEM II/A-P ¦ 
¦ ¦ CEM II/B-P ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres ¦ CEM II/A-V ¦ 
¦ volants ¦ CEM II/B-V ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler calcàri ¦ CEM II/A-L ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice ¦ CEM II/A-D ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment de forn alt ¦ CEM III/A ¦ 
¦ ¦ CEM III/B ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic ¦ CEM IV/A ¦ 
¦ ¦ CEM IV/B ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment mixt ¦ CEM V/A ¦ 
+------------------------------------------------------+ 

 
CARACTERISTIQUES FISIQUES: 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador 
d'adormiment ni els additius): 

+--------------------------------------------------------------+ 
¦Designació ¦ K ¦ S ¦ D ¦ P ¦ V ¦ L ¦ ¦ 
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦--¦ 
¦ CEM I ¦95-100 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦--¦ 
¦CEM II/A-M ¦ 80-94 ¦ 6-20 ¦ 6-20 ¦ 6-20 ¦ 6-20 ¦  6-20 ¦ ¦ 
¦CEM II/B-M ¦ 65-79 ¦ 21-35 ¦ 21-35 ¦ 21-35 ¦ 21-35 ¦ 21-35 ¦ ¦ 
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦--¦ 
¦CEM II/A-S ¦ 80-94 ¦ 6-20 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 
¦CEM II/B-S ¦ 65-79 ¦ 21-35 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦--¦ 
¦CEM II/A-P ¦ 80-94 ¦ - ¦ - ¦ 6-20 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 
¦CEM II/B-P ¦ 65-79 ¦ - ¦ - ¦ 21-35 ¦ - ¦ - ¦ ¦ 
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦--¦ 
¦CEM II/A-V ¦ 80-94 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6-20 ¦ - ¦  ¦ 
¦CEM II/B-V ¦ 65-79 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 21-35 ¦ - ¦  ¦ 
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦--¦ 
¦CEM II/A-L ¦ 80-94 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ 6-20 ¦ ¦ 
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦--¦ 
¦CEM II/A-D ¦ 90-94 ¦ - ¦ 6-10 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦--¦ 
¦CEM III/A ¦ 35-64 ¦ 36-65 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 
¦CEM III/B ¦ 20-34 ¦ 66-80 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ 
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦--¦ 
¦CEM IV/A ¦ 65-89 ¦ - ¦ 11-35 ¦ 11-35 ¦ 11-35 ¦ - ¦ ¦ 
¦CEM IV/B ¦ 45-64 ¦ - ¦ 36-55 ¦ 36-55 ¦ 36-55 ¦ - ¦ ¦ 
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦--¦ 
¦CEM V/A ¦ 40-64 ¦ 18-30 ¦ - ¦ 18-30 ¦ 18-30 ¦ - ¦ ¦ 
+--------------------------------------------------------------+ 

(K=Clinker, S=Escoria siderúrgica, D=Fum de sílice, P=Putzolana natural, V=Cendres 
volants, L=Filler calcari) 
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Percentatge en massa del fum de sílice ...............................................................................<= 10% 
Percentatge en massa de component calcari........................................................................<= 20% 
Percentatge en massa de components addicionals 
("filler" o algún dels components principals que no siguin 
específics del seu tipus).........................................................................................................<= 5% 
CARACTERISTIQUES MECANIQUES I FISIQUES: 
Resistència a compressió en N/mm2: 

 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦Classe Resistent ¦ Resistència inicial ¦ Resistència normal ¦ 
¦ ¦---------------------¦---------------------¦ 
¦ ¦ 2 dies ¦ 7 dies ¦ 28 dies ¦ 
¦-----------------¦----------¦----------¦---------------------¦ 
¦ 32,5 ¦ - ¦ >= 16,0 ¦ >= 32,5 ¦ <= 52,5 ¦ 
¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦-----------¦ 
¦ 32,5 R ¦ >= 13,5 ¦ - ¦ >= 32,5 ¦ <= 52,5 ¦ 
¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦-----------¦ 
¦ 42,5 ¦ >= 13,5 ¦ - ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5 ¦ 
¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦-----------¦ 
¦ 42,5 R ¦ >= 20,0 ¦ - ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5 ¦ 
¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦-----------¦ 
¦ 52,5 ¦ >= 20,0 ¦ - ¦ >= 52,5 ¦ - ¦ 
¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦-----------¦ 
¦ 52,5 R ¦ >= 30,0 ¦ - ¦ >= 52,5 ¦ - ¦ 
+-------------------------------------------------------------+ 

 
(R=Alta resistència inicial) 
Temps d'adormiment: 

- Inici: 
- Classe 32,5 i 42,5 ................................................................................................ >= 60 min 
- Classe 52,5 .......................................................................................................... >= 45 min 

- Final ............................................................................................................................. <= 12 h 
Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) ............................................................................. <= 10 mm 

 
CARACTERISTIQUES QUIMIQUES: 
Contingut de clorurs ...........................................................................................................<= 0,1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 

+------------------------------------------------------------------------+ 
¦Tipus ¦ Pèrdua per ¦ Residu ¦ Contingut en sulfats (SO3) ¦ 
¦ ¦ calcinació ¦insoluble ¦ ¦ 
¦---------¦------------¦----------¦--------------------------------------¦ 
¦Classe ¦ ¦ ¦ 32,5-32,5R-42,5R ¦ 42,5R-52,5-52,5R ¦ 
¦---------¦------------¦----------¦------------------¦-------------------¦ 
¦ CEM I ¦ <= 5,00 ¦ <= 5,00 ¦ <= 3,50 ¦ <= 4,0 ¦ 
¦---------¦------------¦----------¦------------------¦-------------------¦ 
¦ CEM II ¦ - ¦ - ¦ <= 3,50 ¦ <= 4,0 ¦ 
¦---------¦------------¦----------¦------------------¦-------------------¦ 
¦ CEM III ¦ <= 5,00 ¦ <= 5,00 ¦ <= 4,00 ¦ <= 4,0 ¦ 
¦---------¦------------¦----------¦------------------¦-------------------¦ 
¦ CEM IV ¦ - ¦ - ¦ <= 3,50 ¦ <= 4,0 ¦ 
¦---------¦------------¦----------¦------------------¦-------------------¦ 
¦ CEM V ¦ - ¦ - ¦ <= 3,50 ¦ <= 4,0 ¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 

El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat. 

CARACTERISTIQUES QUIMIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ: 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcaris. 
Clinker.................................................................................................................................... 100% 
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Resistència a la compressió: 

- A les 6 h ............................................................................................................. >= 20 N/mm2 
- A les 24 h ........................................................................................................... >= 40 N/mm2 

Temps d'adormiment: 
- Inici .......................................................................................................................... >= 60 min 
- Final ............................................................................................................................. <= 12 h 

Composició química (% en massa): 
- Alúmina (Al2O3) ............................................................................................... >= 36 - <= 55 
- Sulfurs (S=).................................................................................................................. <= 0,10 
- Clorurs (Cl-)................................................................................................................. <= 0,10 
- Alcalis .......................................................................................................................... <= 0,40 
- Sulfats (SO3)................................................................................................................ <= 0,50 

 

 
 
CARACTERISTIQUES DELS CIMENTS BLANCS: 
Index de blancor (UNE 80-117)..........................................................................................>= 75% 
Percentatge  en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador 
d'adormiment ni els additius): 

 
+------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació ¦ Tipus ¦ Clinker ¦ Addicions ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----------¦-------------¦ 
¦Ciment pòrtland blanc ¦ BL I ¦ 95 - 100 ¦ 0 - 5 ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----------¦-------------¦ 
¦Ciment pòrtland blanc ¦ BL II ¦ 75 - 94 ¦ 6 - 25 ¦ 
¦amb addicions ¦ ¦ ¦ ¦ 
¦-------------------------¦--------¦-----------¦-------------¦ 
¦Ciment pòrtland blanc ¦ BL V ¦ 40 - 74 ¦ 26 - 60 ¦ 
¦per a enrajolats ¦ ¦ ¦ ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 

 
Resistència a compressió N/mm2: 

 
+--------------------------------------------------------+ 
¦ Classe ¦ Resistència inicial ¦ Resistència normal ¦ 
¦ Resistent ¦ a 2 dies ¦ a 28 dies ¦ 
¦------------¦---------------------¦---------------------¦ 
¦ 22,5 ¦ - ¦ >= 22,5 ¦ <= 42,5 ¦ 
¦------------¦---------------------¦---------¦-----------¦ 
¦ 42,5 ¦ >= 13,5 ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5 ¦ 
¦------------¦---------------------¦---------¦-----------¦ 
¦ 42,5 R ¦ >= 20,0 ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5 ¦ 
¦------------¦---------------------¦---------¦-----------¦ 
¦ 52,5 ¦ >= 20,0 ¦ >= 52,5 ¦ - ¦ 
+--------------------------------------------------------+ 

 
(R=Alta resistència inicial) 
Temps d'adormiment: 

- Inici: 
- Classe 22,5 .......................................................................................................... >= 60 min 
- Classe 42,5 i 52,5 ................................................................................................ >= 45 min 

- Final ............................................................................................................................. <= 12 h 
Expansió Le Chatelier (UNE 80-102) ............................................................................. <= 10 mm 

 
CARACTERISTIQUES QUIMIQUES: 
Contingut de clorurs ...........................................................................................................<= 0,1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 
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+--------------------------------------------------+ 
¦Tipus ¦ Pèrdua per ¦ Residu ¦ Contingut en ¦ 
¦ ¦ calcinació ¦ insoluble¦ sulfats (SO3) ¦ 
¦-------¦-------------¦----------¦-----------------¦ 
¦ BL I ¦ <= 5,00 ¦ <= 5,00 ¦ <= 4,5 ¦ 
¦ BL II ¦ - ¦ - ¦ <= 4,0 ¦ 
¦ BL V ¦ - ¦ - ¦ <= 3,5 ¦ 
+--------------------------------------------------+ 

 
 
 
CARACTERISTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
Condicions addicionals respecte als components (%) 

+--------------------------------------------------------+ 
¦ Tipus ¦ C3A ¦ C3A + C4AF ¦ 
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦ CEM I ¦ <= 5,0 ¦ <= 22,0 ¦ 
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦ CEM II ¦ <= 8,0 ¦ <= 25,0 ¦ 
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦ CEM III/A ¦ <= 10,0 ¦ <= 25,0 ¦ 
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦ CEM III/B ¦ (1) ¦ (1) ¦ 
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦ CEM IV/A ¦ <= 8,0 ¦ <= 25,0 ¦ 
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦ CEM IV/B ¦ <= 10,0 ¦ <= 25,0 ¦ 
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦ 
¦ CEM V/A ¦ <= 10,0 ¦ <= 25,0 ¦ 
+--------------------------------------------------------+ 

 
(1) El ciment CEM III/B sempre es resistent a l'aigua de mar. 
C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304. 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i proporcions 
nominals de tots els seus components. 
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 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 

Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades: 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, protegit de la intempèrie 
i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
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- Classes 22,5 i 32,5 .......................................................................................................3 mesos 
- Classes 42,5 .................................................................................................................2 mesos 
- Classes 52,5 .................................................................................................................... 1 mes 

 

 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
RC-97 "Instrucción para la Recepción de Cementos" 

 
 
 
 
 
B052 - GUIXOS 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Productes en  pols  preparats  bàsicament  amb  pedra  de  guix,  i  eventualment  addicions  per  a 
modificar  les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o 
altres. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, 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 Europea 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. 
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Característiques químiques: 

 
┌───────────────────────────────────────────────┐ 
│  Característiques │ TIPUS │ 
│ │───────────────────────────│ 
│ químiques │ YG │ YF │ E-30 │ 
│───────────────────│────────│────────│─────────│ 
│  Aigua combinada │ <= 6% │ <= 6% │ <= 7% │ 
│───────────────────│────────│────────│─────────│ 
│  Índex de puresa │ │ │ │ 
│  (contingut teòric │ >= 75% │ >= 80% │ >= 90% │ 
│ total en sulfat │ │ │ │ 
│ de calç i aigua) │ │ │ │ 
│───────────────────│────────│────────│─────────│ 
│  Sulfat càlcic │ - │ - │ >= 85% │ 
│  semihidratat │ │ │ │ 
│───────────────────│────────│────────│─────────│ 
│ pH │ >= 6 │ >= 6 │ >= 6 │ 
└───────────────────────────────────────────────┘ 

 
Finura de la mòlta: 
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┌───────────────────────────────────────────┐ 
│ FINURA DE │ TIPUS │ 
│ │───────────────────────────│ 
│ LA MÒLTA │ YG │ YF │ E-30 │ 
│───────────────│────────│────────│─────────│ 
│  Rotació tamís │ - │ - │ <= 0% │ 
│  0,8 UNE 7-050 │ │ │ │ 
│───────────────│────────│────────│─────────│ 
│  Rotació tamís │ <= 50% │<= 15% │= 5% │ 
│  0,2 UNE 7-050 │ │ │ │ 
└───────────────────────────────────────────┘ 

 
Resistència mecànica a flexotracció: 

- Guix YG............................................................................................................. >= 20 kp/cm2 
- Guix YF ............................................................................................................. >= 25 kp/cm2 
- Escaiola E-30 o E-30/L ...................................................................................... >= 30 kp/cm2 

Temps en passar d'estat líquid a plàstic: 
- Guix YG, YF, escaiola E-30 ................................................................................. <= 8 minuts 
- Escaiola E-30/L................................................................................................... <= 20 minuts 

Duració de l'estat plàstic: 
- Guix YG, YF, escaiola E-30 ............................................................................... >= 10 minuts 
- Escaiola E-30/L................................................................................................... >= 30 minuts 

Les característiques anteriors s'han de determinar d'acord amb allò que es descriu en la RY-85. 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Al sac hi ha de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació d'acord amb la norma RY-85 
- Pes net 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
RY-85 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las Obras de 
Construcción." 

 
 
 
 
 
B053 - CALÇS 

 

 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIO: 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, composada principalment per òxid de 
calci i òxid de magnesi. 
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S'han considerat els tipus següents: 

- Calç amarada en pasta CL 90 per a construcció 
- Calç aèria CL 90 per a construcció 
- Calç aèria per a estabilització d'esplanades 

 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir 
una pasta de consistència adequada a l’ús a la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

 
CALÇ AERIA CL 90 PER A CONSTRUCCIO: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2) ...........................................................>= 90% en pes 
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 

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% 

 
CALÇ PER A ESTABILITZACIO D'ESPLANADES: 
Contingut de CaO + MgO ...................................................................................................>= 90% 
Contingut de CO2 .................................................................................................................<= 5% 
Composició: 

- Calç tipus I ...................................................................Calç viva micronitzada i calç amarada 
- Calç tipus II................................................................................................. Calç viva granular 

Finura de la mòlta, mesurats els rebuigs acumulats màxims, referits al pes sec: 
- Calç tipus I (tamís 200 micròmetres) ...........................................................................<= 10% 
- Calç tipus II (tamís 6,3 mm) .......................................................................................<= 0,0% 

Reactivitat (UNE 80-502): 
+---------------------------------------------------+ 
¦ Tipus de calç ¦ Temperatura ¦ Temps de reacció ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-------------------¦ 
¦ Calç viva ¦ >= 60°C ¦ <= 15 min ¦ 
¦-----------------¦-------------¦-------------------¦ 
¦ Calç dolomítica ¦ >= 50°C ¦ <= 15 min ¦ 
+---------------------------------------------------+ 

 
Utilitzacions recomanades: 

- Calç tipus I .................................................................................................. Barreges en planta 
- Calç tipus II.................................................................................................. Barreges "in situ" 

 

 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-501 i 80-502 
- Identificació del vehicle de transport 
- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 

A l'envàs hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-501 i 80-502 
- Pes net 

Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie i 
dels corrents d'aire, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

 

 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
CALÇ PER A CONSTRUCCIO: 
UNE 80-501-93 (1) EXP "Cales para construcción. Definiciones, especificaciones." 

 
CALÇ PER A ESTABILITZACIO D'ESPLANADES: 
RCA-92 "Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos." 
UNE 80-502-92 EXP "Cales vivas o hidratadas utilizadas en la estabilización de suelos." 

 
 
 
 
 
B05B - CIMENTS NATURALS 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior 
d'un 5%, com a màxim, de substàncies no nocives, que cumpleixin la norma UNE 80-309. 
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 (CNL 8). 
Residus màxims (UNE 80-122): 

- Tamís 0,16 (UNE 7-050) .............................................................................................<= 17% 
- Tamís 0,008 (UNE 7-050) ...........................................................................................<= 35% 

Inici de l'adormiment: 
- Ciment natural ràpid ....................................................................................................... 1 min 
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- Ciment natural lent........................................................................................................ 10 min 
Final de l'adormiment (UNE 80-102): 

- Ciment natural ràpid ....................................................................................................... 8 min 
- Ciment natural lent...................................................................................................... 120 min 

Resistència a compressió (UNE 80-116): 
┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│ 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'alterin 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 UNE 80-309 
- Referència de la comanda 

Als sacs hi han de figurar les següents dades: 
- Referència a la norma UNE 80-309 
- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- La inscripció "No apte per a estructures de formigó" 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* UNE 80-309-94 "Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los 
cementos naturales." 

 
 
 
 
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 

 
B060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIO: 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d’Indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d’abril. 
S’han considerat els tipus de formigons següents: 

- Formigons designats per la Resistència característica estimada a compressió als 28 dies o per la 
dosificació de ciment, d’ús estructural o no 

- Formigons designats per la Resistència a la flexotracció al cap de 28 dies, d’ús per a paviments 
de carreteres 

 
CARACTERISTIQUES 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 condicions de la EHE, i el PG 3/75. 
La designació del formigó fabricat en central es pot 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 formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m(, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l’ús estructural que tindrà el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats es farà d’acord amb 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 formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima 
del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d’ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment) 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari és responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador 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 subministrador hagi d’aportar seran especificades abans de l’inici del 
subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de la Norma 
EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, 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 massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de sílice, per a la seva confecció. En estructures d’edificació, si 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 de ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l’ànalisi a l’abast de la D.F., o disposarà 
d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de 
la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE EN 450. 
Tipus de ciment: 

- Formigó en massa.....................................................................Ciments comuns (UNE 80-301) 
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.................................................................................Ciments per a usos especials (UNE 80-307) 
- Formigó armat ..........................................................................Ciments comuns (UNE 80-301) 
- Formigó pretesat.......................... Ciments comuns tipus CEM I i CEM II/A-D (UNE 80-307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80-305). 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 

i/o a l’aigua de mar (UNE80303), i els de baix calor d’hidratació (UNE 80306) 
Classe del ciment................................................................................................................. >= 32,5 
El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les condicions de la norma EHE, 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 ................................................................................................... <= 400 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les condicions 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 formigó no pot excedir: 
- Pretesat .................................................................................................. <= 0,2% pes de ciment 
- Armat ..................................................................................................... <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració .................................................. <= 0,4% pes de ciment 

Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca.................................................................................................................. Nul 
- Consistència plàstica o tova ............................................................................................ ± 1 cm 
- Consistència fluida ........................................................................................................ ± 2 cm 

 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS PER A PAVIMENTS DE CARRETERES (HP): 
La designació del formigó ha de ser: HP (formigons per a Paviments carreteres)-n°: Resistència a la 
flexotracció al cap de 28 dies (UNE 83-301 i UNE 83-305). 
Contingut de ciment ................................................................................................. >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment .......................................................................................................... <= 0,55 

 

 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
CONDICIONS GENERALS: 
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'adormiment. 
Queda  expressament  prohibit  l’addició  al  formigó  de  qualsevol  quantitat  d’aigua  o  altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
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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 recepció 
- Especificacions del formigó: 

- Resistència característica 
- Formigons designats per propietats: 

- Designació d’acord 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. de 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 indicació expressa de que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en m3 de formigó fresc. 
- Identificació del camió formigonera i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 

 

 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 

 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 
* Ordre Circular 311/90 CyE del MOPU (D.G.C.) de 23.3.90 sobre paviments de formigó vibrat. 

 
 
 
 
 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Formigó  amb  o  sense  addicions  (cendres  volants  o  fum  de  sílice),  elaborat  en  una  central 
formigonera  legalment autoritzada d'acord amb el  títol  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: 
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Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les condicions de la EHE. 
La  designació  del  formigó  fabricat  en  central  es  pot  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 formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'us estructural que tindrá el formigó: en massa, armat o pretensat 

La designació per propietats es fará d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 

pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: 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 formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandaria máxima 
del granulat,  consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment) 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment 
per metre cúbic de formigó, i el subministrador 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 suministrador hagi d'aportar serán especificades abans de l'inici del 
subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures 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 massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de 
cendres  volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 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 volants realitzarà un control sobre la producció 
segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la D.F., o disposarà 
d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de 
la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 

- Formigó en massa ...................................................................Ciments comuns(UNE 80-301) 
....................................................................................Ciments per a usos especials(UNE 80-307) 

- Formigó armat.........................................................................Ciments comuns(UNE 80-301) 
- Formigó pretensat .................................. Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 

i/o a l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 
Classe del ciment................................................................................................................. >= 32,5 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les condicions de la norma EHE, 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: 
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- Obres de formigó en massa ................................................................................ >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat ..................................................................................... >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretensat ................................................................................ >= 275 kg/m3 
- A totes les obres ................................................................................................. <= 400 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les condicions 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 pretensat ............................................................................................. <= 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 formigó 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 

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'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
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 recepció 
- 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 de 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 indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 
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- 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 

 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

 

 
 
 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Formigó  amb  o  sense  addicions  (cendres  volants  o  fum  de  sílice),  elaborat  en  una  central 
formigonera  legalment autoritzada d'acord amb el  títol  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 condicions de la EHE. 
La  designació  del  formigó  fabricat  en  central  es  pot  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 formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'us estructural que tindrá el formigó: en massa, armat o pretensat 

La designació per propietats es fará d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 

pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: 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 formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandaria máxima 
del granulat,  consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 
d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment) 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment 
per metre  cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 
aigua/ciment que ha emprat. 
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En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació, les 
garanties  i  les dades que el suministrador hagi d'aportar serán especificades abans de l'inici del 
subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures 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 massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de 
cendres  volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 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 volants realitzarà un control sobre la producció 
segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la D.F., o disposarà 
d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país membre de 
la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Tipus de ciment: 

- Formigó en massa ...................................................................Ciments comuns(UNE 80-301) 
....................................................................................Ciments per a usos especials(UNE 80-307) 

- Formigó armat.........................................................................Ciments comuns(UNE 80-301) 
- Formigó pretensat .................................. Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 

i/o a l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 
Classe del ciment................................................................................................................. >= 32,5 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les condicions de la norma EHE, 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 pretensat ................................................................................ >= 275 kg/m3 
- A totes les obres ................................................................................................. <= 400 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les condicions 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 pretensat ............................................................................................. <= 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 formigó 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 
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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'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 
que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
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 recepció 
- 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 de 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 indicació 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 

 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

 

 
 
 

B07 - MORTERS DE COMPRA 

B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
El present plec es vàlid per: 

- Morters obtinguts a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació epoxi de dos 
components bàsics; una resina i un enduridor. 

- Morters secs formats per una mescla de granulat fi, de ciment i eventualment d'additius 
plastificants. 

- Morters de ciment pòrtland. 
 
MORTER DE RESINA EPOXI: 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a què es destini el morter i la temperatura 
ambient i superficial de l'element. 
Les característiques del morter han d'estar garantides pel fabricant. 
Els granulats han de ser secs, nets i han d'estar a la temperatura adequada. 
La formulació de l'epoxi que s'utilitza ha de ser aprovada per la D.F. 
Mida màxima del granulat ......................................... <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat ........................................................................................... >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q) ........................................................................3 <= Q <= 7 

 
MORTER DE CIMENT PÒRTLAND: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
La utilització del plastificant no ha de modificar les altres característiques del morter. 
El producte plastificant i la seva utilització a l'obra han de ser aprovats per la D.F. 
Resistència a la compressió al cap de 28 dies: 

- Tipus M-80-a .................................................................................................... >= 80 kg/cm2 
- Tipus M-160-a .................................................................................................. >=160 kg/cm2 

Consistència (assentament en el con d'Abrams) ..................................................................17 cm 
Percentatge de fins de mescla seca: 

- Plasticitat grassa ............................................................................................................ > 20% 
- Plasticitat poc grassa (P) ............................................................................20% <= P <= 10% 
- Plasticitat magra ............................................................................................................ < 10% 

 
Toleràncies: 

- Consistència (assentament en el con d'Abrams) ...................................................... ± 20 mm 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

MORTERS DE RESINA EPOXI: 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A l'exterior de l'envàs i han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de formulació 
- Característiques de la formulació 
- Certificat de qualitat on es garanteixin les condicions exigides en el plec 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, en posició vertical. Ha d'estar emmagatzemat a la 
temperatura indicada pel fabricant, un mínim de 12 h abans d'utilitzar-se. 

 
MORTERS DE CIMENT PÒRTLAND: 
Subministrament: Envasat en sacs de manera que no s'alterin 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 CRITERI D'AMIDAMENT 
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m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

MORTERS DE RESINA EPOXI: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
MORTERS DE CIMENT PÒRTLAND: 
NBE FL-90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo." 

 
 
 
 
 
 
 
 
B0A - FERRETERIA 

 
B0A1 - FILFERROS 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge 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 acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 

 
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 complir 
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, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de 
PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 
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La concentricitat i la adherencia del recobriment de 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 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

FILFERRO D'ACER: 
*UNE 36-722-74 "Alambres de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias" 

 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
*UNE 37-506-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Características generales." 
* UNE 37-502-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente. Condiciones técnicas de suministro." 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
*UNE 36-732-95 "Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimintos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de PVC" 

 
 
 
 
 
B0A3 - CLAUS 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Elements metàl.lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 

- Gafes de pala i punta 
- Claus d'impacte 
- Claus d'acer 
- Claus d'acer galvanitzat 
- Tatxes d'acer 

Claus són tijes de ferro, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
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Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la 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 adequats 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 discontinuïtats, 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 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 
CLAUS D'IMPACTE, GAFES DE PALA I PUNTA, TATXES I CLAUS D'ACER 
GALVANITZAT DE 30 MM O DE 50 MM: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
CLAUS D'ACER SENSE ESPECIFICAR LA LLARGÀRIA: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 

CLAUS I TATXES: 
UNE 17-032-66 "Puntas redondas de cabeza plana lisa. Medidas." 
UNE 17-033-66 "Puntas redondas de cabeza plana rayada. Medidas." 
UNE 17-034-66 "Puntas redondas de cabeza plana ancha." 
UNE 17-035-66 "Puntas de cabeza cónica." 
UNE 17-036-66 "Puntas redondas de cabeza perdida". 

 
 
 
 
 
B0A4 - VISOS 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
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Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una 
hèlice contínua. 
S'han considerat els següents tipus: 

- Visos galvanitzats 
- Visos per a fusta o tac de PVC 
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó 
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats 

 
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 llargària (UNE 17-051). 
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 material ni empremtes d'eines. 
Cementació del vis ........................................................................................................... > 0,1 mm 

 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 
imperfeccions superficials. 

 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats 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. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
B0A5 - CARGOLS 

 
 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
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 
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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 llargària (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 material ni empremtes d'eines. 

 
ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni 
imperfeccions superficials. 

 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats 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. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
B0A6 - TACS I VISOS 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
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 produida 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 femella 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, cargol, volandera i femella 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
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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 diàmetre (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 resina de reacció i un enduridor d'aplicació en 
fred. 
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. 
El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible 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 

 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 
correcta col.locació en capses, on han de figurar: 

- 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 de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
B0A7 - ABRAÇADORES 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Abraçadora reforçada metàl.lica formada per dues peces semicirculars unides per un cargol a cada 
extrem. 
La seva designació indica el diàmetre exterior dels tubs que ha de subjectar. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. 
El vis de fixació ha de tenir ambdós extrems roscats de forma diferent: per acoblar a la brida per un 
costat i per fixar-lo al tac d'ancoratge per l'altre. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 
elements. 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

 
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 de quantitat necessària subministrada 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 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, 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 Europea 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. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 
Es  prohibeix  l'ús  de  filferros  llisos  o  corrugats  com  a  armadures  passives  longitudinals  o 
transversals, amb les excepcions següents: 

- Malles electrosoldades 
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- Armadures bàsiques electrosoldades 
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de 
la norma UNE 36-068 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al tipus d'acer 
(geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36- 
811). 
Mides nominals: 

 
┌─────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre │ Àrea de la secció │ Massa │ 
│nominal e │ transversal S │ │ 
│ (mm) │ (mm2) │ (Kg/m) │ 
│──────────│────────────────────│─────────│ 
│ 6 │ 28,3 │ 0,222 │ 
│ 8 │ 50,3 │ 0,395 │ 
│ 10 │ 78,5 │ 0,617 │ 
│ 12 │ 113 │ 0,888 │ 
│ 14 │ 154 │ 1,21 │ 
│ 16 │ 201 │ 1,58 │ 
│ 20 │ 314 │ 2,47 │ 
│ 25 │ 491 │ 3,85 │ 
│ 32 │ 804 │ 6,31 │ 
│ 40 │ 1260 │ 9,86 │ 
└─────────────────────────────────────────┘ 

 
Característiques mecàniques de les barres: 

 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Designació │Classe acer│ Lím. elàstic │ Càrrega │Allargament │Relació │ 
│ │ │ fy (N/mm2) │unitaria │de rotura │fs/fy │ 
│ │ │   │de rotura│(sobre base │ │ 
│ │ │   │fs(N/mm2)│de 5 │ │ 
│ │ │   │ │diàmetres │ │ 
│───────────│───────────│──────────────│─────────│────────────│─────────│ 
│B 400 S │Soldable │  >= 400 │>= 440 │>= 14% │>= 1,05 │ 
│B 500 S │Soldable │  >= 500 │>= 550 │>= 12% │>= 1,05 │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 
Composició química: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Anàlisis │ C │Ceq (segons UNE 36-068)│ P │ S │ N │ 
│UNE 36-068│ %màx. │ %màx. │ %màx. │ %màx. │ %màx. │ 
│──────────│───────│───────────────────────│───────│───────│────────│ 
│Colada │ 0,22 │ 0,50 │ 0,050 │ 0,050 │ 0,012 │ 
│──────────│───────│───────────────────────│───────│───────│────────│ 
│Producte │ 0,24 │ 0,52 │ 0,055 │ 0,055 │ 0,013 │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i 
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068).....................................................................Nul.la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068): 

- Tensió mitjana 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 trencament 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 
Toleràncies: 

- Secció barra: 
- Per a D <= 25 mm .........................................................................>= 95 % secció nominal 
- Per a D > 25 mm ............................................................................>= 96% secció nominal 

- Massa ................................................................................................... ± 4,5% massa nominal 
- Ovalitat: 

┌─────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre nominal e │ Diferència màxima │ 
│ (mm) │ (mm) │ 
│ 6 │ 1 │ 
│ 8 │ 1 │ 
│ 10 │ 1,50 │ 
│ 12 │ 1,50 │ 
│ 14 │ 1,50 │ 
│ 16 │ 2,00 │ 
│ 20 │ 2,00 │ 
│ 25 │ 2,00 │ 
│ 32 │ 2,50 │ 
│ 40 │ 2,50 │ 
└─────────────────────────────────────────┘ 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 

- En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques 

definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de 

producció corresponents a la partida servida. 
- En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 

- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre 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 
superficial amb raspall de filferros .......................................................................................... < 1% 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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UNE 36-068-94 "Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado." 

 
 
 
 
 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, unides per mitjà 
de soldadura elèctrica als punts de contacte. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, 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 Europea 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. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al tipus d'acer 
(geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de la UNE 36- 
811). 
Els diàmetres 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 
Han de complir les especificacions de la UNE 36-092. 
Característiques dels nusos (UNE 36-462): 

- Càrrega de trencament dels nusos ......................................................................0,3 x Sm x Re 
(Sm = Àrea  de la secció transversal nominal de l'element sotmès a tracció, barra de major 
diàmetre de les del nus) 

(Re = Límit elàstic garantit dels nusos) 
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats ................................................. 2% del total 

- N° màxim de nusos sense soldar 
o desenganxats a una barra .................................................................................. 20% del total 

Amplària del panell .............................................................................................................. 2,15 m 
Llargària del panell ................................................................................................................... 6 m 
Prolongació de les barres longitudinals 
més enllà de l'última barra transversal .......................................................................... 1/2 retícula 
Prolongació de les barres transversals 
més enllà de l'última barra longitudinal ............................................................................... 25 mm 
Característiques mecàniques: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Designació │ Assaig doblat- │ Assaig de tracció │ 
│  filferros │ desdoblat │──────────────────────────────────────────│ 
│ │ ß=90° │ Límit │ Càrrega │ Allargament │Relació │ 
│ │ ß=20° │ elàstic│unitària │ de ruptura │  fs/fy │ 
│ │ d(diàmetre │ fy │ fs │ (sobre base │ │ 
│ │ mandril) │ (N/mm2)│ (N/mm2) │ de 5 D) │ │ 
│────────────│────────────────│────────│─────────│─────────────│─────────│ 
│ B 500 T │ 8d │ 500 │ 550 │ 8 │ 1,03 │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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- Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple 
a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90° (UNE 36-068) ...................................................Nul.la 

- Tensió mitjana d'adherència (EHE): 
- Barres de diàmetre < 8 mm ........................................................................ >= 6,88 N/mm2 
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm .............................................>= 7,84 - 0,12 D N/mm2 

- Tensió de trencament per adherència (EHE): 
- Barres de diàmetre < 8 mm ...................................................................... >= 11,22 N/mm2 
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm ...........................................>= 12,74 - 0,19 D N/mm2 

Toleràncies: 
- Secció barra: 

- Per a D <= 25 mm ..........................................................................>= 95% secció nominal 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de 
la norma UNE 36-068 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla. 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 

- En el cas de productes certificats: 
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
- El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques 

definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de 

producció corresponents a la partida servida. 
- En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 

- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
- Certificat específic d'adherència (armadures passives) 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre 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 
superficial amb raspall de filferros .......................................................................................... < 1% 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
UNE 36-092-96 "Mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado." 
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B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS 

 
B0CH - PLANXES D'ACER 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat industrial, 
galvanitzada en continu, amb un recobriment 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 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha 
de complir les determinacions de la norma NBE EA-95. 
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat indicats a la D.T., i si 
alguna  dada no està indicada, el  valor haurà de ser suficient per a  resistir sense superar les 
deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veura sotmesa. 
No ha  de  tenir  defectes  superficials,  com  es  ara  cops,  bonys,  ratlles  o  defectes  de  l'acabat 
superficial. 
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb l'indicat a la 
D.T. o el triat per la D.F. 
Si la planxa es gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la D.T. 
Tipus d'acer .......................................................................................................................... A-37-b 
Toleràncies: 

- Amplària de montatge 
- 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 

- Módul 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 lleugerament inclinats per que permetin evacuar 
l'aigua, en llocs protegits d'impactes. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación" 
* UNE 36-130-91 2R "Bandas (Chapas y Bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en 
continuo por inmersión en caliente para conformación en frío. Condiciones técnicas de suministro." 

 
 
 
 
 

B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

B0D2 - TAULONS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral.leles. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es  poden  admetre  esquerdes  superficials  produïdes  per  la  dessecació  que  no  afectin  les 
característiques de la fusta. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) ...................................................0,40 <= P <= 0,60 T/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. 150000 kg/cm2 
- Fusta d'avet ......................................................................................... Aprox. 140000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56-534) .............................................................................................................. <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral.lela a les fibres ................................................................. >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres .......................................................... >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral.lela a les fibres ................................................................. >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres ............................................................ >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537) ..................................................................... >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant ...................................................................................... >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539) ................................................................ >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 

- Llargària nominal....................................................................................................... + 50 mm 
....................................................................................................................................... - 25 mm 
- Amplària nominal ........................................................................................................ ± 2 mm 
- Gruix nominal .............................................................................................................. ± 2 mm 
- Fletxa ....................................................................................................................... ± 5 mm/m 
- Torsió .................................................................................................................................± 2° 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
 

Projecte executiu d'un aparcament subterrani al Parc Sanitari Pere Virgili Jacinto Jiménez 



Plec de condicions tècniques 56 
 
 
 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
B0D3 - LLATES 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral.leles. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es  poden  admetre  esquerdes  superficials  produïdes  per  la  dessecació  que  no  afectin  les 
característiques de la fusta. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) ...................................................0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Higroscopicitat (UNE 56-532) ............................................................................................ Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C) ........................... 0,35% <= C <= 0,55% 
Contingut d'humitat (UNE 56-529).....................................................................................<= 15% 
Coeficient d'elasticitat ................................................................................ Aprox. 150000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534) .............................................................................................................. <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral.lela a les fibres ................................................................. >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres .......................................................... >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral.lela a les fibres ................................................................. >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres ............................................................ >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537) ..................................................................... >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant ...................................................................................... >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539) ................................................................ >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 

- Llargària nominal....................................................................................................... + 50 mm 
....................................................................................................................................... - 25 mm 
- Amplària nominal ........................................................................................................ ± 2 mm 
- Gruix nominal .............................................................................................................. ± 2 mm 
- Fletxa ....................................................................................................................... ± 5 mm/m 
- Torsió .................................................................................................................................± 2° 
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
B0D4 - POSTS 

 
 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Peça plana de fusta, de secció rectangular, molt més llarga que ampla i més ampla que gruixuda, 
sense que aquesta mida sobrepassi una polçada. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Cal que provingui 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  per  la  dessecació  que  no  afectin  les 
característiques de la fusta. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Nombre màxim d'usos ................................................................................................................... 3 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) ...................................................0,40 <= P <= 0,60 T/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. 150000 kg/cm2 
- Fusta d'avet ......................................................................................... Aprox. 140000 kg/cm2 

Duresa (UNE 56-534) .............................................................................................................. <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral.lela a les fibres ................................................................. >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres .......................................................... >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral.lela a les fibres ................................................................. >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres ............................................................ >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537) ..................................................................... >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant ...................................................................................... >= 50 kg/cm2 
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Resistència al clivellament (UNE 56-539) ................................................................ >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 

- Llargària nominal....................................................................................................... + 50 mm 
....................................................................................................................................... - 25 mm 
- Amplària nominal ........................................................................................................ ± 2 mm 
- Gruix nominal .............................................................................................................. ± 2 mm 
- Fletxa ....................................................................................................................... ± 5 mm/m 
- Torsió .................................................................................................................................± 2° 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
B0D6 - PUNTALS 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 

- 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. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es  poden  admetre  esquerdes  superficials  produïdes  per  la  dessecació  que  no  afectin  les 
característiques de la fusta. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) ...................................................0,40 <= P <= 0,60 T/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 ................................................................................ Aprox. 150000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534) .............................................................................................................. <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral.lela a les fibres ................................................................. >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres .......................................................... >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral.lela a les fibres ................................................................. >= 300 kg/cm2 
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- En la direcció perpendicular a les fibres ............................................................ >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537) ..................................................................... >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant ...................................................................................... >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539) ................................................................ >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 

- Diàmetre....................................................................................................................... ± 2 mm 
- Llargària ..................................................................................................................... + 50 mm 
....................................................................................................................................... - 25 mm 
- Fletxa ....................................................................................................................... ± 5 mm/m 

 
PUNTAL METÀL.LIC: 
Puntal metàl.lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo clavar si 
cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────
┐ 

│ │ Llargària del puntal │ 
│Alçària de 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 seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 
PUNTAL METÀL.LIC: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
PUNTAL DE FUSTA: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0D7 - TAULERS 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
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 tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre 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  per  la  dessecació  que  no  afectin  les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) ...................................................0,40 <= P <= 0,60 T/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 ................................................................................ Aprox. 150000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534) .............................................................................................................. <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral.lela a les fibres ................................................................. >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres .......................................................... >= 100 kg/cm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral.lela a les fibres ................................................................. >= 300 kg/cm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres ............................................................ >= 25 kg/cm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537) ..................................................................... >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant ...................................................................................... >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539) ................................................................ >= 15 kg/cm2 

 
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 cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic .............................................................................................................. >= 650 kg/m3 
Mòdul d'elasticitat: 

- Mínim................................................................................................................ 21000 kg/cm2 
- Mitjà.................................................................................................................. 25000 kg/cm2 

Humitat del tauler..................................................................................................................>= 7% 
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............................................................................................................................................<= 10% 
Inflament en: 

- Gruix ..............................................................................................................................<= 3% 
- Llargària ......................................................................................................................<= 0,3% 

- Absorció d'aigua ............................................................................................................<= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares ........................................................ >= 6 kp/cm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara ................................................................................................................... >= 140 kp 
- Al cantell .................................................................................................................. >= 115 kp 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
B0D8 - PLAFONS 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a evitar 
deformacions. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que 
calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la 
seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de 
pasta pels junts. 
Toleràncies: 

- Planor ....................................................................................................................... ± 3 mm/m 
..................................................................................................................................<= 5 mm/m 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie 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 

 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 
S'han considerat els següents tipus d'elements: 

- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel.les metàl.liques i de 
cartró 
- Motlles metàl.lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, buneres 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 metàl.lics o amb taulers de fusta encadellada 
- Alleugeridors cilindrics de fusta 
- Malles metàl.liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi alteracions 
en la seva secció o en la seva posició. 
Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal d'absorbir els 
esforços propis de la seva funció. 
La unió  dels  components  ha  de  ser  suficientment  estanca  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 rectes. 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: 
Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 
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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.............................................................................................................. 38 - 43 kg/mm2 
Límit elàstic............................................................................................................ 30 - 34 kg/mm2 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En llocs secs i sense contacte directe amb el terra. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 
MOTLLES  METÀL.LICS  PER  A  ENCOFRATS  DE  CAIXES  I  PERICONS,  CINDRIS 
SENZILLS O DOBLES, I MOTLLES CIRCULARS DE CARTRÓ, PER A ENCOFRATS DE 
PILARS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
MOTLLES CIRCULARS DE FUSTA I DE LAMEL.LES METÀL.LIQUES PER A PILARS, 
ALLEUGERIDORS  CILÍNDRICS, MALLA METÀL.LICA PER  A  ENCOFRAT PERDUT I 
ENCOFRATS CORBATS PER A PARAMENTS: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, 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'entramats, baranes, suports, etc... 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc... 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc... 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 
 
 

Projecte executiu d'un aparcament subterrani al Parc Sanitari Pere Virgili Jacinto Jiménez 



Plec de condicions tècniques 64 
 
 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques 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 assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es 
puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per 
les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per 
a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 

 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin 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'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni 
impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que 
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la D.F. 

 
CONJUNT DE PERFILS METÀL.LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i 
sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la 
seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície 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 tal 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 respecte dels diferents plans de càrrega. 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
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Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie 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 

 

 
 
TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
FLEIX: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 
DESENCOFRANT: 
l de volum necessari subministrat a l'obra. 

 
CONJUNT DE PERFILS METÀL.LICS DESMUNTABLES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

 
BASTIDA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 

 
 
 
 
 

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 

B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta d'argila i, 
eventualment, d'altres materials; i un procés de secatge i cocció. 
No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm. 
Es consideren les següents tipus de maons: 

- Massís (M) 
- Calat (P) 
- Foradat (H) 

Es consideren les següents classes de maons: 
- Maó per a utilitzar revestit (NV) 
- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V) 

 

 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Els maons han de presentar regularitat de dimensions i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, 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 
D.F. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un 
color uniforme en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó 
és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos 
un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 
Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026): 

- Maó massís ...................................................................................................... >= 100 kp/cm2 
- Maó calat.......................................................................................................... >= 100 kp/cm2 
- Maó foradat ........................................................................................................ >= 50 kp/cm2 

 
Fletxa màxima d'arestes i diagonals: 

 
┌───────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Dimensió nominal │ Fletxa màxima │ 
│ │───────────────────────────────│ 
│Aresta o diagonal (A) │ Cara vista │  Per a revestir │ 
│ (cm) │ (mm) │ (mm) │ 
│───────────────────────│─────────────│─────────────────│ 
│ A > 30 │ 4 │ 6 │ 
│───────────────────────│─────────────│─────────────────│ 
│ 25 < A <= 30 │ 3 │ 5 │ 
│───────────────────────│─────────────│─────────────────│ 
│  12,5 < A <= 25 │ 2 │ 3 │ 
└───────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Gruix de les parets del maó: 

 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ │ Maó de cara vista │ Maó per a revestir │ 
│ │ (mm) │ (mm) │ 
│──────────────────────────────│───────────────────│─────────────────────│ 
│Paret exterior cara vista │ >= 15 │ - │ 
│──────────────────────────────│───────────────────│─────────────────────│ 
│Paret exterior per a revestir │ >= 10 │ >= 6 │ 
│──────────────────────────────│───────────────────│─────────────────────│ 
│Paret interior │ >= 5 │ >= 5 │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Succió d'aigua (UNE 67-031) ........................................................................ <= 0,45 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027): 

- Maó per a revestir ........................................................................................................<= 22% 
- Maó de cara vista .........................................................................................................<= 20% 

Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 
- Nombre màxim d'escrostonaments en una peça .................................................................... 1 
- Dimensió .................................................................................................................. <= 15 mm 

- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats 
d'una mostra de remesa de 24 unitats ..................................................................................... 1  

 
Toleràncies: 

- Tolerància sobre el valor nominal de les arestes: 
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┌────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ │ Tolerància │ 
│ Arestes (A) │─────────────────────────────────│ 
│ │ Cara vista │ Per a revestir │ 
│ (cm) │ (mm) │ (mm) │ 
│──────────────────│──────────────│──────────────────│ 
│ 10 < A < 30 │ ± 3 │ ± 6 │ 
│──────────────────│──────────────│──────────────────│ 
│ A <= 10 │ ± 2 │ ± 4 │ 
└────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
- Tolerància sobre la dispersió de la dimensió: 

┌──────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ │ Tolerància │ 
│ Aresta (A) │─────────────────────────────────│ 
│ (cm) │ Cara vista │ Per a revestir │ 
│ │ (mm) │ (mm) │ 
│────────────────────│──────────────│──────────────────│ 
│ 10 < A <= 30 │ 5 │ 6 │ 
│────────────────────│──────────────│──────────────────│ 
│ A <= 10 │ 3 │ 4 │ 
└──────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
- Angles díedres: 

- Maó de cara vista ..........................................................................................................± 2° 
- Maó per a revestir .........................................................................................................± 3° 

 
MAONS DE CARA VISTA: 
Gelabilitat (UNE 67-028)............................................................................................... No gelable 
Eflorescències (UNE 67-029) ..................................."no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 

 
MAÓ MASSÍS: 
Maó semse perforacions o amb perforacions al pla. 
Volum de les perforacions.................................................................<= 10% del volum de la peça 
Secció de cada perforació.............................................................................................. <= 2,5 cm2 

 
MAÓ CALAT: 
Maó amb tres o més perforacions al pla. 
Volum de les perforacions...................................................................... > 10% del volum del maó 
Massa mínima del maó dessecat: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Llarg │ Gruix │ Maó per a revestir │ Maó de cara vista │ 
│─────────│─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 
│ │ 3,5 cm │ 1000 g │ - │ 
│ │─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 
│<= 26 cm │ 5,2 cm │ 1500 g │ 1450 g │ 
│ │─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 
│ │ 7,0 cm │ 2000 g │ 1850 g │ 
│─────────│─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 
│ │ 5,2 cm │ 2200 g │ 2000 g │ 
│ │─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 
│>= 26 cm │ 6,0 cm │ 2550 g │ 2350 g │ 
│ │─────────│──────────────────────│─────────────────────│ 
│ │ 7,5 cm │ 3200 g │ 2900 g │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 
 
MAÓ FORADAT: 
Maó amb forats al cantell o la testa. 
Secció de cada perforació............................................................................................... <= 16 cm2 
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació segons la RL-88 
- Resistència a compressió en kp/cm2 
- Dimensions en cm 
- Distintiu de qualitat, si el té 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres   que  continguin  solucions  salines,  ni  amb  productes  que  puguin  modificar  les  seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
RL-88 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de 
Construcción." 

 
 
 
 
 
B0F9 - PECES CERÀMIQUES PER A SOLERES 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Encadellat  obtingut  per  un  procés  d'extrussió  mecànica  i  cocció  d'una  pasta  argilosa  i, 
eventualment, d'altres matèries. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir les cares longitudinals amb un disseny que garanteixi la transmissió dels 
esforços de flexió de les peces col.locades de costat. 
Ha de tenir una textura uniforme i ha d'estar suficientment cuit, la qual cosa s'ha d'apreciar pel so 
agut en ser colpejat i per l'uniformitat de color en fracturar-se. 
Ha de tenir forats a la testa. 
Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en 
ebullició  i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni han de 
provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps mínim de 
24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix. 
Llarg ................................................................................................................................. >= 50 cm 
Càrrega admisible a flexió (UNE 67-042) ...................................................................... >= 125 kg 
Fissures: nombre màxim de peçes 
afectades d'una mostra de 6 unitats ............................................................................................... 1 
Toleràncies: 

- Llarg (UNE 67-044)..............................................................................................± 1,5% llarg 
- Ample (UNE 67-044) ........................................................................................... ± 2% ample 
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- Gruix (UNE 67-044) .................................................................................................... ± 2 mm 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres  que  continguin  solucions  salines,  ni  amb  productes  que  puguin  modificar  les  seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
*  UNE  67-041-88  "Tableros  cerámicos  de  arcilla  cocida  para  cubiertas.  Designación  y 
especificaciones." 

 
 
 
 
 
 
 
B0FA - TOTXANES 

 
 
B0 MATERIALS BASICS 
B0F MATERIALS BASICS DE CERAMICA 
B0FA   TOTXANES 

 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

 
 
DEFINICIO: 
Peça ceràmica amb forats a la testa, obtinguda per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una 
pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries. 

 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un 
color uniforme en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en 
ebullició  i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni han de 
provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps mínim de 
24 h. 
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix. 
Resistència a la compressió (UNE 67-026): 

- R30..................................................................................................................... >= 30 kp/cm2 
- R50..................................................................................................................... >= 50 kp/cm2 
- R70..................................................................................................................... >= 70 kg/cm2 
- R100................................................................................................................. >= 100 kp/cm2 

Escrostonaments en una cara...............................................................................................<= 15% 
Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039): 

- Dimensió .................................................................................................................. <= 15 mm 
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats 

 
 
 

Projecte executiu d'un aparcament subterrani al Parc Sanitari Pere Virgili Jacinto Jiménez 



Plec de condicions tècniques 70 
 
 

d'una mostra de remesa de 24 unitats ..................................................................................... 1  
Fissures: 

- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats 
d'una mostra de remesa de 24 unitats ..................................................................................... 1  

Superfície d'un forat ....................................................................................................... <= 16 cm2 
Gruix de l'envanet exterior ................................................................................................ >= 6 mm 
Gruix de l'envanet interior................................................................................................. >= 5 mm 
Succió d'aigua (UNE 67-031) ........................................................................ <= 0,15 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027)..........................................................................................<= 22% 
Toleràncies: 

- Llarg (UNE 67-030)..................................................................................................... ± 6 mm 
- Través (UNE 67-030) .................................................................................................. ± 6 mm 
- Gruix (UNE 67-030) .................................................................................................... ± 4 mm 

Toleràncies de la dispersió de les dimensions (RL-88): 
- Llarg................................................................................................................................ 6 mm 
- Través.............................................................................................................................. 6 mm 
- Gruix ............................................................................................................................... 4 mm 

Tolerància de la fletxa en arestes o diagonals (UNE 67-030): 
- Per a dimensions > 30 cm ............................................................................................... 6 mm 
- Per a dimensions <= 30 cm i > 25 cm............................................................................. 5 mm 
- Per a dimensions <= 25 cm i > 12,5 cm.......................................................................... 3 mm 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació segons la RL-88 
- Resistència a compressió en kp/cm2 
- Dimensions en cm 
- Distintiu de qualitat, si el té 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres   que  continguin  solucions  salines,  ni  amb  productes  que  puguin  modificar  les  seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
RL-88 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de 
Construcción." 

 

 
 
 
B0FH - RAJOLES I GRES 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici, 
fundents i colorants, cuita. 
S'han considerat les peces següents: 

- Rajola de València 
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- Rajola ceràmica esmaltada 
- Rajola ceràmica extruïda 
- Rajola de gres extruït esmaltat 
- Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat 
- Rajola de gres premsat esmaltat 

Es consideren quatre tipus, del 1 al 4. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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. 
Aspecte superficial: peces sense defectes visibles (UNE 67-098) ......................................>= 95% 
Resistència a la flexió (UNE 67-100): 

- Rajoles de valència o ceràmica ........................................................................ >= 150 kg/cm2 
- Rajoles de gres extruït...................................................................................... >= 200 kg/cm2 
- Rajoles de gres premsat ................................................................................... >= 275 kg/cm2 

Duresa a les ratllades (UNE 67-101): 
┌──────────────────────────────────────┐ 
│ Rajola │Duresa  

│ 
│─────────────────────────────│────────│ 
│Rajola de valència │ >= 3 │ 
│─────────────────────────────│────────│ 
│Rajola ceràmica per a parets │ >= 3 │ 
│─────────────────────────────│────────│ 
│Rajola ceràmica per a terres │ >= 5 │ 
│─────────────────────────────│────────│ 
│Gres esmaltat │ >= 5 │ 
│─────────────────────────────│────────│ 
│Gres sense esmaltar │ >= 6 │ 
└──────────────────────────────────────┘ 

 
Resistència als productes de neteja i als additius per a aigües de piscines: 

- Rajola de valència o ceràmica 
o gres esmaltat ................................................................................>= classe B (UNE 67-122) 

- Rajola de gres sense esmaltar ........................................................>= classe C (UNE 67-106) 
Resistència a les taques (UNE 67-122): 

- Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat....................................................... >= classe 2 
Resistència a l'abrasió: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Rajola │ Tipus │Resistència a l'abrasió │ 
│───────────────────────│────────│─────────────────────────│ 
│ │ 1 │ >= classe IV │ 
│ │────────│─────────────────────────│ 
│ │ 2 │ >= classe III │ 
│Rajola de ceràmica │────────│─────────────────────────│ 
│esmaltada (UNE 67-154) │ 3 │ >= classe II │ 
│ │────────│─────────────────────────│ 
│ │ 4 │ >= classe I │ 
│───────────────────────│────────│─────────────────────────│ 
│ │ 1 │ >= classe IV │ 
│ │────────│─────────────────────────│ 
│ │ 2 │ >= classe III │ 
│Rajola de gres │────────│─────────────────────────│ 
│esmaltat (UNE 67-154) │ 3 │ >= classe II │ 
│ │────────│─────────────────────────│ 
│ │ 4 │ >= classe I │ 
│───────────────────────│────────│─────────────────────────│ 
│Rajola de gres sense │Premsat │ <= 205 mm3 │ 
│esmaltar (UNE 67-102) │────────│─────────────────────────│ 
│ │extruït │ <= 300 mm3 │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 
 

Projecte executiu d'un aparcament subterrani al Parc Sanitari Pere Virgili Jacinto Jiménez 



Plec de condicions tècniques 72 
 
 
Absorció d'aigua (UNE 67-099): 

┌──────────────────────────────────────────┐ 
│ Rajola │Absorció d'aigua │ 
│───────────────────────│──────────────────│ 
│De valència o ceràmica │ 10 - 20 % │ 
│───────────────────────│──────────────────│ 
│Gres premsat │ <= 1,5 % │ 
│───────────────────────│──────────────────│ 
│Gres extruït │ <= 3 % │ 
└──────────────────────────────────────────┘ 

 
Coeficient de dilatació tèrmica lineal (UNE 67-103): 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Rajola │ Coeficient dilatació tèrmica lineal │ 
│───────────────────────│───────────────────────────────────────│ 
│De valència o ceràmica │ <= 9 x 10 E -6°C │ 
│───────────────────────│───────────────────────────────────────│ 
│Gres premsat │ <= 9 x 10 E -6°C │ 
│───────────────────────│───────────────────────────────────────│ 
│Gres extruït │>= 5 x 10 E -6°C <= 13 x 10 E -6°C │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 

RAJOLES DE VALÈNCIA O CERÀMIQUES: 
Toleràncies: 

- Llargària i amplària respecte a les dimensions 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 ........................................................................................................ ± 0,3% 
- Planor ............................................................................................................................ + 0,5% 
.......................................................................................................................................... - 0,3% 

- Ortogonalitat ................................................................................................................. ± 0,5% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE 67-098. 

 
RAJOLA DE GRES PREMSAT: 
Toleràncies: 

- Llargària i amplària respecte a les dimensions 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 .................................................................................................... ± 0,6% 
- 116 - 400 peces/m2 ..................................................................................................... ± 1% 

- Ortogonalitat: 
- 15 - 115 peces/m2 .................................................................................................... ± 0,6% 
- 116 - 400 peces/m2 ..................................................................................................... ± 1% 
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Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE 67-098. 

 
RAJOLA DE GRES: 
Toleràncies: 

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació........................................... ± 2% 
- Gruix .............................................................................................................................. ± 10% 
- Rectitud de costats ........................................................................................................ ± 0,6% 
- Planor ............................................................................................................................ ± 1,5% 
- Ortogonalitat .................................................................................................................... ± 1% 

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE 67-098. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Empaquetades en caixes. Les peces i/o l'embalatge han d'estar marcats amb les 
indicacions següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Primera qualitat 
- Denominació i designació segons normativa vigent. 
- Dimensions nominals 
- Acabat superficial: 

- UGL sense esmaltar 
- GL esmaltades 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

RAJOLA DE VALÈNCIA O CERÀMICA: 
* EN 159 1991 (UNE 67-159-85) "Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E 
> 10% (GRUPO BIII)." 
* EN 159 1991 (UNE 67-159-92 1M) "Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de 
agua E > 10% (GRUPO BIII)." 

 
RAJOLA DE GRES PREMSAT: 
* EN 176 1991 (UNE 67-176-85) "Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de 
agua (E <= 3%) (GRUPO BI)." 
* EN 176 1991 (UNE 67-176-92 1M) "Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción 
de agua (E <= 3%) (GRUPO BI)." 

 
RAJOLA DE GRES EXTRUÏT: 
* EN 121 1991 (UNE 67-121-85) "Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E <= 
3%) (GRUPO AI)." 
* EN 121 1991 (UNE 67-121-86 ERRATUM) "Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción 
de agua (E <= 3%) (GRUPO AI)." 
* EN 121 1991 (UNE 67-121-92 1M) "Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E 
<= 3%) (GRUPO AI)." 
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B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 

 
B0G1 - PEDRES NATURALS PER A REVESTIMENTS 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Llosa de pedra natural per a col.locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.), de gruixos 
compresos entre 15 i 80 mm. 
Les pedres considerades són: 

- Gres 
- Calcària 
- Granítica 

Els acabats superficials considerats són: 
- Serrada i sense polir 
- Abuixardada 
- Polida 
- Polida i abrillantada 
- Tosquejada 
- Flamejada 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o 
cavitats provinents de restes orgànics. 
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla. 
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable. 
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser planes. 
En  colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les 
arestes vives. 
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la D.F. 
Pes específic (UNE_EN 1936): 

- Pedra de gres .................................................................................................... >= 2400 kg/m3 
- Pedra calcària ................................................................................................... >= 2000 kg/m3 
- Pedra granítica ................................................................................................. >= 2500 kg/m3 

Coeficient de saturació ........................................................................................................>= 47% 
Absorció d'aigua, en volum (UNE 127-002): 

- Pedra de gres ...............................................................................................................<= 4,5% 
- Pedra calcària .................................................................................................................<= 2% 
- Pedra granítica ............................................................................................................<= 1,4% 

Absorció d'aigua, en pes: 
- Pedra de gres ...............................................................................................................<= 0,5% 
- Pedra calcària .................................................................................................................<= 2% 
- Pedra granítica ............................................................................................................<= 0,2% 

Coeficient de dilatació tèrmica.................................................. 6 x 10 E - 6 - 12 x 10 E - 6 mm°C 
Mòdul d'elasticitat ................................................................................... 100000 - 500000 kg/cm2 
Porositat aparent .................................................................................................................<= 0,4% 
Duresa al ratllat (Mohs): 

- Pedra de gres o Pedra calcària .......................................................................................... >= 3 
- Pedra granítica ............................................................................................................... >= 6,5 

Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245) ....................................................................................... < 1,2% 
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Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta): 

- Pedra de gres .................................................................................................... >= 250 kg/cm2 
- Pedra calcària ................................................................................................... >= 400 kg/cm2 
- Pedra granítica ................................................................................................. >= 800 kg/cm2 

Gelabilitat (UNE 7-062)............................................................................................Ha de complir 
Resistència a la flexió: 

- Pedra de gres ...................................................................................................... >= 50 kg/cm2 
- Pedra calcària ..................................................................................................... >= 70 kg/cm2 
- Pedra granítica ................................................................................................... >= 80 kg/cm2 

Toleràncies: 
- Gruix ............................................................................................................................ ± 2 mm 
- Diferència de llargària entre les arestes ....................................................................... ± 2 mm 
- Angles ................................................................................................................................± 1° 
- Rectitud d'arestes .......................................................................................................... ± 0,1% 
- Planor ............................................................................................................................ ± 0,3% 

 
PEDRA DE GRES: 
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de 
quars i materials aglomerants diversos. 
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal. 

 
PEDRA CALCÀRIA: 
Llosa de  pedra natural calcària  obtinguda de roca  cristal.lina d'origen sedimentari constituïda 
bàsicament per carbonat càlcic. 
La seva composició no ha de ser excesivament bituminosa ni rica en argila. 

 
PEDRA GRANÍTICA: 
Llosa  de  pedra  natural  granítica  obtinguda  de  roca  cristal.lina  d'origen  eruptiu  constituïda 
bàsicament per quars, feldespat i mica. 
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics. 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Les peces han d'estar protegides durant el transport. 
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de 
manera que no es trenquin ni s'escantonin. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 

2 B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES 
EN EL TREBALL 

 
 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 

 
B151 - MATERIALS PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES 
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I OBJECTES 

 
 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats 
de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural 
que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb 
les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions linials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal.lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col.lectives 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions 
de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i 
fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Data de caducitat. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

Els SPC  han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant   AENOR els 
següents extrems: 

Responsabilitat de la Direcció.................................................................................... Obligatori 
Sistemes de qualitat.................................................................................................... Obligatori 
Control de la documentació ....................................................................................... Obligatori 
Identificació del producte........................................................................................... Obligatori 
Inspecció i assaig ....................................................................................................... Obligatori 
Equips d’inspecció, amidament i assaig..................................................................... Obligatori 
Estat d’inspecció i assaig ........................................................................................... Obligatori 
Control de productes no conformes ........................................................................... Obligatori 
Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega ................................................ Obligatori 
Registres de qualitat ................................................................................................... Obligatori 
Formació i ensinistrament .......................................................................................... Obligatori 
Tècniques estadístiques ............................................................................................... Voluntari 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà 
obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls 
de verificació  tècnica i límits d’utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva 
completa  i  correcta  instal·lació,  ús  i  manteniment  conforme  a  les  directrius  establertes  pel 
projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 
processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter 
general les següents característiques de Seguretat: 
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- Prevenció integrada: 

Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats i construïts 
de  forma  que  les  persones  no  estiguin  exposades  als  seus  perills  quan  el  seu  muntatge, 
utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: 
Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran de poder resistir al 
llarg del  temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influència 
externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: 
Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc a perill, 
disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre 
les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: 
Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels 
quals puguin originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o protecció complementària 
que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses 
susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat 
del SPC en condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d’arestes agudes o tallants: 
A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes agudes o tallants que puguin 
produir ferides. 

- Protecció d’elements mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i protegits de forma que 
previnguin tot perill de contacte o encallada. 

- Peces mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats 
mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de 
presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de 
pèrdua patrimonial per a l’empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: 
Quan  la  instal·lació  està  constituïda  per  un  conjunt  de  SPC  o  part  d’aquests  treballen 
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada 
SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: 
Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, connexions, proteccions, 
resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric 
per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: 
Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, 
brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en 
el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids 
sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua 
patrimonial per a l’empresa, per fuites o trencades. 

- Control d’agents físics i químics: 
Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es produeixin emissions 
de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de 
l’empresa, hauran  d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants 
acoblats als seus sistemes d’evacuació. 
Aquells que siguin capaços d’emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de 
les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de 
protecció radiològica eficaç. 
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El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització dels sorolls 
i  vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada 
moment, com nocius per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: 
- Espai i mitjans de treball per al seu muntatge. 
- Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge. 
- Procés de treballs: no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, 
temps… 
Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb 
l’ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de 
correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament. 

Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu 
es puguin efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de 
reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En  el  cas  en  què  el  SPC  quedi  circumstancialment  anul·lat,  s’advertirà  (mitjançant  rètols 
normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les 
màquines,  es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient 
visibilitat a través  d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les 
obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i 
que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de manteniment sense exposició a riscos 
suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirá les dimensions ergonòmiques de tots el components 
del  SPC,  donarà  les  instruccions  i  es  dotarà  dels  mitjans  adequats,  perquè  el  transport  i  la 
manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar 
correctament l’amarrament. 

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del 
SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment  s’hauràn  de  facilitar  les  dades  necessàries per  a  la  correcta  operativitat i  eficàcia 
preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 Kg i que siguinun difícils de subjectar manualment, estaran dotades 
de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de 
respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb 
facilitat. 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i 
del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en 
tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o 
equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
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El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del 
SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en 
puguin resultar: 

- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització 

del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor 

a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 

 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les 
especificacions tècniques de l’Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, 
adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques 
usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de 
seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la 
seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació 
a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
PLATAFORMA METÀL.LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADIS DE PROTECCIÓ: 
m de llargària necessaria subministrada en obra. 

 
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ PER A 
MÀQUINES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

 
PESCANT,  MUNTANT   BARANA,   DISPOSITIU   ANTICAIGUDA,   PLATAFORMA   NO 
VOLADÍS, PORTIC PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE SERRA, PARELL 
VÀLVULES   ANTIRRETROCÉS,   LIMITADOR   GIR   GRÚA,   SUPORT   PLATAFORMA 
VOLADÍS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislacionesde los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva 
del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE_EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las 
exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 

 
 
 
 
 
B152 - MATERIALS PROTECCIONS LINIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I 
OBJECTES 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats 
de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural 
que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb 
les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions linials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal.lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col.lectives 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions 
de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
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Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i 
fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Data de caducitat. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

Els SPC  han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant   AENOR els 
següents extrems: 

Responsabilitat de la Direcció.................................................................................... Obligatori 
Sistemes de qualitat.................................................................................................... Obligatori 
Control de la documentació ....................................................................................... Obligatori 
Identificació del producte........................................................................................... Obligatori 
Inspecció i assaig ....................................................................................................... Obligatori 
Equips d’inspecció, amidament i assaig..................................................................... Obligatori 
Estat d’inspecció i assaig ........................................................................................... Obligatori 
Control de productes no conformes ........................................................................... Obligatori 
Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega ................................................ Obligatori 
Registres de qualitat ................................................................................................... Obligatori 
Formació i ensinistrament .......................................................................................... Obligatori 
Tècniques estadístiques ............................................................................................... Voluntari 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà 
obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls 
de verificació  tècnica i límits d’utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva 
completa  i  correcta  instal·lació,  ús  i  manteniment  conforme  a  les  directrius  establertes  pel 
projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 
processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter 
general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: 

Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats i construïts 
de  forma  que  les  persones  no  estiguin  exposades  als  seus  perills  quan  el  seu  muntatge, 
utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: 
Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran de poder resistir al 
llarg del  temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influència 
externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: 
Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc a perill, 
disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre 
les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: 
Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels 
quals puguin originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o protecció complementària 
que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses 
susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat 
del SPC en condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d’arestes agudes o tallants: 
A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes agudes o tallants que puguin 
produir ferides. 

- Protecció d’elements mòbils: 
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Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i protegits de forma que 
previnguin tot perill de contacte o encallada. 

- Peces mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats 
mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de 
presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de 
pèrdua patrimonial per a l’empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: 
Quan  la  instal·lació  està  constituïda  per  un  conjunt  de  SPC  o  part  d’aquests  treballen 
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada 
SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: 
Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, connexions, proteccions, 
resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric 
per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: 
Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, 
brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en 
el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids 
sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua 
patrimonial per a l’empresa, per fuites o trencades. 

- Control d’agents físics i químics: 
Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es produeixin emissions 
de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de 
l’empresa, hauran  d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants 
acoblats als seus sistemes d’evacuació. 
Aquells que siguin capaços d’emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de 
les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de 
protecció radiològica eficaç. 
El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització dels sorolls 
i  vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada 
moment, com nocius per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: 
- Espai i mitjans de treball per al seu muntatge. 
- Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge. 
- Procés de treballs: no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, 
temps… 
Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb 
l’ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de 
correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament. 

Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu 
es puguin  efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de 
reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En  el  cas  en  què  el  SPC  quedi  circumstancialment  anul·lat,  s’advertirà  (mitjançant  rètols 
normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les 
màquines,  es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient 
visibilitat a través  d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les 
obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i 
que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de manteniment sense exposició a riscos 
suplementaris. 
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El projectista, fabricant o importador, garantirá les dimensions ergonòmiques de tots el components 
del  SPC,  donarà  les  instruccions  i  es  dotarà  dels  mitjans  adequats,  perquè  el  transport  i  la 
manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar 
correctament l’amarrament. 

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del 
SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment  s’hauràn  de  facilitar  les  dades  necessàries per  a  la  correcta  operativitat i  eficàcia 
preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 Kg i que siguinun difícils de subjectar manualment, estaran dotades 
de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de 
respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb 
facilitat. 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i 
del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en 
tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o 
equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del 
SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en 
puguin resultar: 

- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització 

del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor 

a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 

 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les 
especificacions tècniques de l’Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, 
adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques 
usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de 
seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
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Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la 
seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació 
a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
PLATAFORMA METÀL.LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADIS DE PROTECCIÓ: 
m de llargària necessaria subministrada en obra. 

 
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ PER A 
MÀQUINES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

 
PESCANT,  MUNTANT   BARANA,   DISPOSITIU   ANTICAIGUDA,   PLATAFORMA   NO 
VOLADÍS, PORTIC PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE SERRA, PARELL 
VÀLVULES   ANTIRRETROCÉS,   LIMITADOR   GIR   GRÚA,   SUPORT   PLATAFORMA 
VOLADÍS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislacionesde los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva 
del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE_EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las 
exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
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B15A - MATERIALS DE PREVENCIO PER A US DE MAQUINARIA 

 
 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats 
de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural 
que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb 
les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions linials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal.lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col.lectives 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions 
de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i 
fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Data de caducitat. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

Els SPC  han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant   AENOR els 
següents extrems: 

Responsabilitat de la Direcció.................................................................................... Obligatori 
Sistemes de qualitat.................................................................................................... Obligatori 
Control de la documentació ....................................................................................... Obligatori 
Identificació del producte........................................................................................... Obligatori 
Inspecció i assaig ....................................................................................................... Obligatori 
Equips d’inspecció, amidament i assaig..................................................................... Obligatori 
Estat d’inspecció i assaig ........................................................................................... Obligatori 
Control de productes no conformes ........................................................................... Obligatori 
Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega ................................................ Obligatori 
Registres de qualitat ................................................................................................... Obligatori 
Formació i ensinistrament .......................................................................................... Obligatori 
Tècniques estadístiques ............................................................................................... Voluntari 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà 
obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls 
de verificació  tècnica i límits d’utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva 
completa  i  correcta  instal·lació,  ús  i  manteniment  conforme  a  les  directrius  establertes  pel 
projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 
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processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter 
general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: 

Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats i construïts 
de  forma  que  les  persones  no  estiguin  exposades  als  seus  perills  quan  el  seu  muntatge, 
utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: 
Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran de poder resistir al 
llarg del  temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influència 
externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: 
Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc a perill, 
disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre 
les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: 
Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels 
quals puguin originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o protecció complementària 
que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses 
susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat 
del SPC en condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d’arestes agudes o tallants: 
A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes agudes o tallants que puguin 
produir ferides. 

- Protecció d’elements mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i protegits de forma que 
previnguin tot perill de contacte o encallada. 

- Peces mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats 
mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de 
presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de 
pèrdua patrimonial per a l’empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: 
Quan  la  instal·lació  està  constituïda  per  un  conjunt  de  SPC  o  part  d’aquests  treballen 
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada 
SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: 
Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, connexions, proteccions, 
resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric 
per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: 
Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, 
brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en 
el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids 
sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua 
patrimonial per a l’empresa, per fuites o trencades. 

- Control d’agents físics i químics: 
Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es produeixin emissions 
de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de 
l’empresa, hauran  d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants 
acoblats als seus sistemes d’evacuació. 

 
 
 
 
 

Projecte executiu d'un aparcament subterrani al Parc Sanitari Pere Virgili Jacinto Jiménez 



Plec de condicions tècniques 87 
 
 

Aquells que siguin capaços d’emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de 
les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de 
protecció radiològica eficaç. 
El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització dels sorolls 
i  vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada 
moment, com nocius per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: 
- Espai i mitjans de treball per al seu muntatge. 
- Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge. 
- Procés de treballs: no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, 
temps… 
Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb 
l’ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de 
correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament. 

Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu 
es puguin  efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de 
reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En  el  cas  en  què  el  SPC  quedi  circumstancialment  anul·lat,  s’advertirà  (mitjançant  rètols 
normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les 
màquines,  es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient 
visibilitat a través  d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les 
obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i 
que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de manteniment sense exposició a riscos 
suplementaris. 
El projectista, fabricant o importador, garantirá les dimensions ergonòmiques de tots el components 
del  SPC,  donarà  les  instruccions  i  es  dotarà  dels  mitjans  adequats,  perquè  el  transport  i  la 
manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar 
correctament l’amarrament. 

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del 
SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment  s’hauràn  de  facilitar  les  dades  necessàries per  a  la  correcta  operativitat i  eficàcia 
preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 Kg i que siguinun difícils de subjectar manualment, estaran dotades 
de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de 
respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb 
facilitat. 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i 
del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en 
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tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o 
equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del 
SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en 
puguin resultar: 

- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització 

del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor 

a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 

 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les 
especificacions tècniques de l’Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, 
adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques 
usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de 
seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la 
seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació 
a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
PLATAFORMA METÀL.LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADIS DE PROTECCIÓ: 
m de llargària necessaria subministrada en obra. 

 
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ PER A 
MÀQUINES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

 
PESCANT,  MUNTANT   BARANA,   DISPOSITIU   ANTICAIGUDA,   PLATAFORMA   NO 
VOLADÍS, PORTIC PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE SERRA, PARELL 
VÀLVULES   ANTIRRETROCÉS,   LIMITADOR   GIR   GRÚA,   SUPORT   PLATAFORMA 
VOLADÍS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislacionesde los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva 
del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE_EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las 
exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 

 
 
 
 
 
B15Z - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 

 
 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats 
de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural 
que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb 
les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 

- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions linials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal.lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col.lectives 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d’unes instruccions 
d’utilització, proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions 
de manutenció, instal·lació i utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
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Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposin d’un distintiu o placa de material durador i 
fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

- Nom del fabricant. 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
- Data de caducitat. 
- Tipus i número de fabricació. 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

Els SPC  han d’estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d’acreditar davant   AENOR els 
següents extrems: 

Responsabilitat de la Direcció.................................................................................... Obligatori 
Sistemes de qualitat.................................................................................................... Obligatori 
Control de la documentació ....................................................................................... Obligatori 
Identificació del producte........................................................................................... Obligatori 
Inspecció i assaig ....................................................................................................... Obligatori 
Equips d’inspecció, amidament i assaig..................................................................... Obligatori 
Estat d’inspecció i assaig ........................................................................................... Obligatori 
Control de productes no conformes ........................................................................... Obligatori 
Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega ................................................ Obligatori 
Registres de qualitat ................................................................................................... Obligatori 
Formació i ensinistrament .......................................................................................... Obligatori 
Tècniques estadístiques ............................................................................................... Voluntari 

Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesanal, el projectista i calculista del SPC restarà 
obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al manteniment i controls 
de verificació  tècnica i límits d’utilització. Per la seva part el contractista resta obligat a la seva 
completa  i  correcta  instal·lació,  ús  i  manteniment  conforme  a  les  directrius  establertes  pel 
projectista. 
Complementàriament a les exigències de seguretat que s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els 
processos productius, els Equips de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter 
general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: 

Els elements constitutius dels SPC o dispositius acoblats a aquests estaran dissenyats i construïts 
de  forma  que  les  persones  no  estiguin  exposades  als  seus  perills  quan  el  seu  muntatge, 
utilització i manteniment es faci conforme a les condicions previstes pel projectista o fabricant. 

- Retenció de trencament en servei: 
Les diferents parts dels SPC, així com els seus elements constitutius hauran de poder resistir al 
llarg del  temps els esforços a què hagin d’estar sotmesos, així com qualsevol altra influència 
externa o interna que pugui presentar-se en les condicions normals d’utilització previstes. 

- Monolitisme del SPC: 
Quan existeixin parts del SPC, les pèrdues de subjecció dels quals puguin donar lloc a perill, 
disposarà de complements addicionals per a evitar que les esmentades parts puguin incidir sobre 
les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua patrimonial per l’empresa. 

- Previsió de trencada o projecció de fragments: 
Les trencades o despreniments de les diferents parts dels SPC, així com els seus elements, dels 
quals puguin originar danys, disposaran d’un sistema de resguard o protecció complementària 
que retingui els possibles fragments, impedint la seva incidència sobre les persones i/o les coses 
susceptibles de pèrdua patrimonial per a l’empresa. 

- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’estabilitat: 
Disposen els ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors que evitin la pèrdua d’estabilitat 
del SPC en condicions normals d’utilització previstes pel projectista o fabricant. 

- Absència d’arestes agudes o tallants: 
A les parts accessibles dels SPC no hi haurà d’existir arestes agudes o tallants que puguin 
produir ferides. 

- Protecció d’elements mòbils: 
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Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, construïts i protegits de forma que 
previnguin tot perill de contacte o encallada. 

- Peces mòbils: 
Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de ser guiats 
mecànicament, suficientment apantallats, disposar de distàncies de seguretat o detectors de 
presència de forma que no impliquin perill per a les persones i/o les coses amb conseqüència de 
pèrdua patrimonial per a l’empresa. 

- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que treballen amb independència: 
Quan  la  instal·lació  està  constituïda  per  un  conjunt  de  SPC  o  part  d’aquests  treballen 
independentment, la protecció general del conjunt estarà dissenyada sense perjudici al que cada 
SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 

- Control de risc elèctric: 
Els SPC de protecció elèctrica garantiran l’aïllament, posada a terra, connexions, proteccions, 
resguards, enclavament i senyalització, que previnguin de l’exposició a risc de contacte elèctric 
per presència de tensió en zones accessibles a persones o materials conductors i/o combustibles. 

- Control de sobrepressions de gasos o fluids: 
Els SPC dels equips, màquines i aparells o les seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, 
brides, racords, vàlvules, elements de comandament o altres), estaran dissenyats, construïts i, en 
el seu cas mantinguts, de forma que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids 
sotmesos a pressió, s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb conseqüència de pèrdua 
patrimonial per a l’empresa, per fuites o trencades. 

- Control d’agents físics i químics: 
Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es produeixin emissions 
de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni de 
l’empresa, hauran  d’anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants 
acoblats als seus sistemes d’evacuació. 
Aquells que siguin capaços d’emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la salut de 
les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d’apantallament de 
protecció radiològica eficaç. 
El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l’amortització dels sorolls 
i  vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada 
moment, com nocius per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: 
- Espai i mitjans de treball per al seu muntatge. 
- Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge. 
- Procés de treballs: no exposició a riscos suplementaris durant el muntatge, càrrega física, 
temps… 
Els selectors dels SPC que puguin actuar de diverses formes, han de poder ser bloquejats amb 
l’ajuda de claus o eines adients, en cada posició elegida. A cada posició del selector no ha de 
correspondre més que una sola forma de comandament o funcionament. 

Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu 
es puguin  efectuar sense perill pel personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de 
reduir els nivells de protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En  el  cas  en  què  el  SPC  quedi  circumstancialment  anul·lat,  s’advertirà  (mitjançant  rètols 
normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de dispositius adequats que tendeixin a evitar riscos 
d’atrapaments, en el disseny i emplaçament dels SPC i molt especialment els resguards a les 
màquines,  es tindrà en compte que la fixació sigui racionalment inviolable, permeti suficient 
visibilitat a través  d’elles, la seva rigidesa estigui d’acord amb la duresa del tracte previst, les 
obertures impedeixin la introducció de membres que puguin entrar en contacte amb òrgans mòbils i 
que permetin dintre del possible l’execució d’operacions de manteniment sense exposició a riscos 
suplementaris. 
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El projectista, fabricant o importador, garantirá les dimensions ergonòmiques de tots el components 
del  SPC,  donarà  les  instruccions  i  es  dotarà  dels  mitjans  adequats,  perquè  el  transport  i  la 
manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 

- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de manera 
adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amarrament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà de manera documentada, la manera d’efectuar 
correctament l’amarrament. 

El projectista, fabricant o importador facilitarà la documentació necessària perquè el muntatge del 
SPC pugui efectuar-se correctament i amb el menor perill possible. 
Igualment  s’hauràn  de  facilitar  les  dades  necessàries per  a  la  correcta  operativitat i  eficàcia 
preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 Kg i que siguinun difícils de subjectar manualment, estaran dotades 
de punts d’ancoratge apropiats on puguin muntar-se elements auxiliars per a l’elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador haurà d’indicar els espais mínims que s’hauran de 
respectar en relació a les parets i sostre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui efectuar-se amb 
facilitat. 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus 
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i 
del risc per als que han estat concebuts, per la qual cosa el SPC és de tot punt recomanable que en 
tots i cadascun dels seus components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o 
equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del 
SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en 
puguin resultar: 

- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització 

del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor 

a cada risc (normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 

 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les 
especificacions tècniques de l’Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, 
adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics següents: 

- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques 
usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de 
seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 

Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
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Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la 
seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació 
a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
PLATAFORMA METÀL.LICA, CORDA, SUPORT PER A PASSADIS DE PROTECCIÓ: 
m de llargària necessaria subministrada en obra. 

 
XARXA, LONA, VELA, MANTA, MALLA, MATALÀS, CARCASSA DE PROTECCIÓ PER A 
MÀQUINES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

 
PESCANT,  MUNTANT   BARANA,   DISPOSITIU   ANTICAIGUDA,   PLATAFORMA   NO 
VOLADÍS, PORTIC PROTECCIÓ BOLCADA, PROTECTOR REGULABLE SERRA, PARELL 
VÀLVULES   ANTIRRETROCÉS,   LIMITADOR   GIR   GRÚA,   SUPORT   PLATAFORMA 
VOLADÍS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislacionesde los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva 
del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
UNE_EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las 
exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
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3 B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 

B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 

B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Perfils d'acer per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o montats a taller, si es el cas. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b 
o A/52b. 
- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangular, d'acer 
A/37b, A/42b o A/52b. 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent, de les series rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/42b 
o A/52b. 
- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z o Omega, d'acer A/37b, A/42b o A/52b. 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 

S'han considerat els acabats de protecció següents: 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
- Galvanitzat 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que ha 
de complir les determinacions de la norma NBE EA-95. 
Les dimensions i la forma dels perfils han de ser els indicats a la norma NBE EA-95. 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la D.T. El subministrador ha de 
confeccionar els corresponents planols de taller a partir de la D.T. del projecte, i aquests els ha 
d'aprovar la D.F. 
Les peces han de tenir marcades la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com les 
senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra. 
Toleràncies: 

- Dimensions, forma i pes dels perfils ............................................. Segons norma NBE EA-95 
- Llargària de les peces: 

- Fins a 1000 mm....................................................................................................... ± 2 mm 
- De 1001 a 3000 mm ................................................................................................ ± 3 mm 
- De 3001 a 6000 mm ................................................................................................ ± 4 mm 
- De 6001 a 10000 mm .............................................................................................. ± 5 mm 
- De 10001 a 15000 mm ............................................................................................ ± 6 mm 
- De 15001 a 25000 mm ............................................................................................ ± 8 mm 
- A partir de 25001 mm ........................................................................................... ± 10 mm 

- Fletxa ....................................................................................................................... llarg/1500 
......................................................................................................................................... 10 mm 

Als elements compostos de mes d'un perfil, la tolerància es refereix a cada perfil, mesurat entre els 
nusos i al conjunt dels perfils, mesurada la llargària entre nusos extrems. 

 
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 
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- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible revestit. 
- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa amb filferro- elèctrode fusible. 
- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro-elèctrode fusible nu. 
- Elèctric per resistència. 

Per a realitzar les soldadures, el taller comptarà amb dispositius per a voltejar les peces i col.locar 
aquestes en la posició més convenient per a executar les soldadures, sense produir sol.licitacions 
excessives que puguin perjudicar la resistència dels cordons dipositats. 
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb les especificacions de la norma NBE EA-95 part 
5.2, per soldadors qualificats d'acord amb la UNE_EN 287-1 1992. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la 
llargària de les mateixes han de ser els indicats a la D.T., d'acord amb la norma NBE EA-95. 
Toleràncies: 

- Dimensions dels cordons de soldadura: 
- Fins a 15 mm........................................................................................................ ± 0,5 mm 
- De 16 a 50 mm ..................................................................................................... ± 1,0 mm 
- De 51 a 150 mm ................................................................................................... ± 2,0 mm 
- Mes gran de 150 mm............................................................................................ ± 3,0 mm 

 
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB CARGOLS: 
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que 
compleixin les especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5. 
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T., o en els seu defecte, 
l'indicat a la NBE EA-95, article 3.6.2. 
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la D.T. 
Els diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols. 
Les superficies que s'han d'unir amb cargols han d'estar netes, sense pintar, i han de ser planes. 
Hi ha d'haver volanderes sota la cabota i la femella del cargol. 
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. 
Les perforacions han d'estar fetes amb taladre. Només s'admet la perforació amb punxó en perfils 
d'acer A/37b de gruix mes petit que 15 mm, en estructures no sotmeses a carregues dinàmiques. 
Les famelles de cargols de tipys ordinari o calibrat, sotmesos a traccions en la direcció del seu eix, 
s'han de bloquejar. 
Toleràncies: 

- Diàmetre dels cargols calibrats ................................................................................. -0,00 mm 
.................................................................................................................................... +0,15 mm 
- Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència ................................................... ± 1,0 mm 
- Separació i alineació de forats: 

- Diàmetre del forat 11 mm .................................................................................... ± 1,0 mm 
- Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm .................................................................... ± 1,5 mm 
- Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm .................................................................... ± 2,0 mm 
- Diàmetre del forat 25 o 28 mm ............................................................................ ± 3,0 mm 

 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d'aplicar la capa d'emprimació s'han d'haver eliminat les incrustacions de qualsevol material, 
les restes de greix, òxid i pols. 
Les superficies que han de quedar en contacte a les unions fetes amb cargols, així com els llocs on 
s'hagi de realitzar soldadures, no s'han de pintar. 

 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
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Protecció del galvanitzat ............................................................................................. >= 275 g/m2 
Puresa del zinc.................................................................................................................>= 98,5 % 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord 
amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación" 

 
 
 
 

4 B5 - MATERIALS PER A COBERTES 
 
 
B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 

 
B5ZH - CANALS EXTERIORS, BUNERES I REIXES DE DESGUÀS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua 
de coberta. 
S'han considerat els elements següents: 

- Canal exterior format amb planxa de zinc o de coure de 0,6 a 0,82 mm de gruix i 65 cm de 
desenvolupament com a màxim, obtinguda per un procés de laminatge 

- Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament 
com a  màxim, obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un procés de galvanitzat en 
calent, per procés d'immersió contínua amb accessorisi peces de muntatge 

-  Canal  exterior  o  bunera  de  110  a  200  mm  de  diàmetre,  de  PVC  rígid,  extruït,  sense 
plastificants, amb accessoris i peces de muntatge 
- Canal formada per ciment reforçat amb fibra d'amiant, amb o sense addició d'altres fibres, 
càrregues o pigments, 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 
- Maniguet de goma termoplàstica per a connectar al baixant 
- Reixa per a desguàs feta amb platina d'acer galvanitzat en calent, per immersió 
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb pletina d'acer galvanitzat en calent per 
immersió 
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb PVC rígit sense plastificants 
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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 despreniments del recobriment. 
Protecció de galvanització (Sendzimir)....................................................................... >= 360 g/m2 
Puresa del zinc..................................................................................................................>= 98,5% 

 
PEÇA DE PLANXA: 
La superfície ha de ser llisa i plana. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
El gruix de la planxa ha de ser constant. 
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials. 
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 
Toleràncies: 

- Desenvolupament......................................................................................................... ± 3 mm 
- Gruix: 

- Planxa de zinc .................................................................................................... ± 0,03 mm 
- Planxa d'acer galvanitzat.............................................................................................. ± 0,11 mm 

 
PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 
Contingut de zinc (UNE 37-301) ........................................................................................ 99,95% 
Llargària ..................................................................................................................... 200 - 300 cm 
Toleràncies: 

- Impureses (UNE 37-301) ...................................................................................Ha de complir 
- Llargària ....................................................................................................................... ± 5 mm 

 
PEÇA DE PVC RÍGID: 
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials. 
Densitat (UNE 53-020) ....................................................................................... 1,35 - 1,46 g/cm3 
Resistència a la tracció (UNE 53-114) .................................................................... >= 500 kg/cm2 
Allargament fins al trencament (UNE 53-114) ...................................................................>= 80% 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118) .............................................................>= 79°C 
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114) ......................................<= 5% 
Resistència a la flama (UNE 53-315)...................................................................... Autoextingible 
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114) ....................................................................<= 10% 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114)....................................................................... 1500 cicles 
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 cargols 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 .................................................... >= 2,5 kg/cm2 
Toleràncies: 

┌───────────────────────────────┐ 
│Diàmetre │Diàmetre de la tapa │ 
│ (mm) │ (mm) │ 
│─────────│─────────────────────│ 
│ 110 │ ± 1 │ 
│ 125 │ ± 1 │ 
│ 160 │ ± 2 │ 
│ 200 │ ± 2 │ 
└───────────────────────────────┘ 
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CANAL EXTERIOR DE FIBROCIMENT: 
Ha de tenir l'interior llis i regular. 
Es permeten petites irregularitats que no disminueixin la qualitat intrínsica ni el funcionament de la 
canal. 
Ha de ser impermeable i no gelable. 
No ha de tenir fissures, fuites ni traspuaments a la superfície exterior. 
Característiques dimensionals: 

┌───────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Forma canal │ Dimensions │ Gruix │ Gruix de la │ 
│ │ │ (mm) │ copa (mm) │ 
│──────────────│────────────────│────────│──────────────│ 
│Rectangular │ 100 x 100 mm │ >= 7 │ >= 7 │ 
│──────────────│────────────────│────────│──────────────│ 
│Secció en V │ Anchura 60 cm │ >= 7 │ >= 7 │ 
│──────────────│────────────────│────────│──────────────│ 
│Semicircular │Diàmetre │100 mm│ >= 7 │ - │ 
│ │ │125 mm│ >= 8 │ - │ 
│ │ │150 mm│ >= 8 │ - │ 
│ │ │200 mm│ >= 9 │ - │ 
│ │ │250 mm│ >= 10│ - │ 
│ │ │300 mm│ >= 10│ - │ 
└───────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Profunditat de la copa....................................................................................................... >= 50 cm 
Franquícia copa-canal ....................................................................................................... >= 5 mm 
Toleràncies: 

┌──────────────────────────────────────┐ 
│Forma canal │ Dimensions │ Gruix │ 
│ │ (mm) │ (mm) │ 
│──────────────│──────────────│────────│ 
│Semicircular │Diàmetre │100 │+ 1,5 │ 
│ │ │125 │- 1,0 │ 
│ │ │150 │ │ 
│ │─────────│────│────────│ 
│ │ │200 │+ 2,0 │ 
│ │ │250 │- 1,5 │ 
│ │ │300 │ │ 
└──────────────────────────────────────┘ 

 
 
 
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA: 
La bunera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar 
el retorn de l'aigua. 
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials. 
El  maniguet  ha  de  ser  recte  de  secció  circular  amb  els  extrems  llisos  acabats  amb  un  tall 
perpendicular i sense rebaves. 
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 grafit en vetes fines repartides uniformement. 
No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni bombolles o 
esquerdes, ni d'altres defectes. 
L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn. 
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El recobriment ha de ser homogeni i continu en tota la superfície. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar. 
Resistència a tracció de la fosa, 
proveta cilíndrica (UNE 36-111)..............................................................................>= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE-EN 10003-1)............................................................................... >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments ..................................................................................<= 10% 
Contingut de fòsfor ..........................................................................................................<= 0,15% 
Contingut de sofre ............................................................................................................<= 0,14% 

 
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID: 
Gruix .............................................................................................................................. >= 1,7 mm 
Toleràncies: 

- Desenvolupament......................................................................................................... ± 1 mm 
 
REIXA DE DESGUÀS D'ACER GALVANITZAT: 
Càrrega estàtica ............................................................................................................... >= 100 kg 
Tipus d'acer .......................................................................................................................... A-37-b 
Toleràncies: 

- Planor ........................................................................................................................... ± 1 mm 
 
CANAL EXTERIOR I REIXA DE DESGÜÀS: 
Els extrems del canal exterior han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. 
Toleràncies: 

┌──────────────────────────────────────────┐ 
│ Dimensions │ │ 
│─────────────────────────────│────────────│ 
│Canal │Reixa circular │ Diàmetre │ 
│semicircular │ (mm) │ (mm) │ 
│─────────────│───────────────│────────────│ 
│  D 100-150 │ D 120 │ ± 1 │ 
│  D 200-250 │ D 200 │ ± 2 │ 
│ D 300 │ D 350 │ ± 3 │ 
└──────────────────────────────────────────┘ 

 
┌──────────────────────────────────────┐ 
│ Dimensions │ │ 
│─────────────────────────│────────────│ 
│ Canal │ Reixa │ Amplària │ 
│rectangular │rectangular│ (mm) │ 
│ │ (mm) │ │ 
│─────────────│───────────│────────────│ 
│100 x 100 mm │ 200 - 250 │ ± 2 │ 
│ 60 cm │ - │ ± 3 │ 
└──────────────────────────────────────┘ 

 
 
 
GANXO I SUPORT 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
El diàmetre interior ha de ser l'adequat per a la canal que ha de suportar. 

 
GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT: 
Gruix platina................................................................................................................. >= 30,5 mm 
Radis de plegatge (UNE 36-570) ..............................................................................Ha de complir 
Tipus d'acer ........................................................................................................................... A/37B 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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PEÇA DE PLANXA DE ZINC O COURE: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

 
CANAL EXTERIOR DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT, PVC RÍGID O FIBROCIMENT: 
Subministrament: A cada canal, peça especial o albarà de lliurament han de figurar les dades 
següents: 

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Planxa d'acer galvanitzat │ PVC rígid o Fibrociment │ 
│────────────────────────────────│────────────────────────────────────│ 
│- Nom del fabricant o marca │ - Nom del fabricant o marca │ 
│ comercial │ comercial │ 
│- Tipus i grau de l'acer │ - Diàmetre, llargària i d'altres │ 
│- Dimensions del producte │ característiques del producte │ 
│- Acabat i massa del recobriment│ - Data de la fabricació │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i 
en llocs protegits contra impactes. 

 
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. 

 
REIXA: 
Subministrament: Empaquetades, en caixes. 
Emmagatzematge: Apilades sobre una superfície plana i rígida, en llocs protegits contra impactes. 

 
GANXO I SUPORT: 
Subministrament: Embalats en caixes. 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre 

Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
CANAL EXTERIOR O REIXA DE DESGÜÀS RECTANGULAR: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 
BUNERA, MANIGUET, REIXA CIRCULAR DE DESGÜÀS, GANXO O SUPORT: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PECES D'ACER GALVANITZAT: 
UNE  7-183-64  "Método  de  ensayo  para  determinar  la  uniformidad  de  los  recubrimientos 
galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero." 
UNE 37-501-88 1R "Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo." 

 
CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 36-130-91 2R "Bandas (chapas y bobinas) de acero bajo en carbono, galvanizadas en 
continuo por inmersión en caliente para conformación en frío. Condiciones técnicas de suministro." 
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PECES DE FOSA: 
* UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas." 
* ISO/R 185-1961 "Clasificación de la fundición gris." 

 
PECES   DE   PLANXA   DE   ZINC,   COURE,   PVC   RÍGID,   FIBROCIMENT   O   GOMA 
TERMOPLÀSTICA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 

5 B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISORIES 
 
 
B6A - MATERIALS PER A REIXATS METAL.LICS 

 
B6AA - MATERIALS PER A TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització ....................................................................................... >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures............................................................. >= 345 g/m2 
Puresa del zinc..................................................................................................................>= 98,5% 
Toleràncies: 

- Rectitud d'arestes ..................................................................................................... ± 2 mm/m 
- Planor ....................................................................................................................... ± 1 mm/m 
- Angles .......................................................................................................................... ± 1 mm 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
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 

 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B6AZ - MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS METAL.LICS 

 
 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Materials auxiliars per a reixats metàl.lics. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua, que forma el pal del reixat. 
- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer 
galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl.lica. 
- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer. 

 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en 
fred). 
La seva secció ha de permetre la fixació de la malla amb els elements auxiliars. 
Protecció de la galvanització ....................................................................................... >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures............................................................. >= 345 g/m2 
Puresa del zinc..................................................................................................................>= 98,5% 

 
PORTA DE PLANXA: 
La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat. 
Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a la seva fixació als elements de suport i els 
mecanismes d'apertura. 

 
DAU DE FORMIGÓ: 
Ha de portar els forats per a la fixació dels elements verticals del reixat. 
No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia. 

 
PAL DE PLANXA: 
Toleràncies: 

- Alçària.......................................................................................................................... ± 1 mm 
- Diàmetre.................................................................................................................... ± 1,2 mm 
- Rectitud .................................................................................................................... ± 2 mm/m 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

PAL O PORTA DE PLANXA: 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
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. 

 
DAU DE FORMIGÓ: 
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 

6 B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
 
B74 - LÀMINES DE PVC 

 
 
 
B741 - LÀMINES DE PVC NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

Làmina termoplàstica de policlorur de vinil plastificat, amb o sense armadura. 
S'han considerat els tipus de làmines següents: 

- Làmina no resistent a l'intempèrie 
- Làmina resistent a l'intempèrie d'un sol component 
- Làmina resistent a l'intempèrie formada per dos capes de diferent composició adherides, amb o 
sense armadura intermitja 

S'han considerat els tipus d'armadures següents: 
- Malla de fibra de vidre de 50 g/m2 
- Malla de poliester 
- Sense armadura 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser impermeable a l'aigua. 
S'ha de poder soldar pels procediments habituals (aire calent, alta freqüència, dissolvents, etc). 
Incompatibilitats:  No  s'ha  de  posar  en  contacte  amb  materials  bituminosos,  olis,  greixos  o 
productes   que  continguin  dissolvents  o  d'altres  materials  que  provoquin  la  migració  dels 
plastificants del PVC. La làmina no resistent a la intèmperie no s'han d'exposar als raigs solars. 
En les làmines de dos components, les diferents capes han d'estar solidament adherides. Han de 
tenir una resistència adequada a la deslaminació. 
Amplària......................................................................................................................... >= 105 cm 
Llargària ....................................................................................................................... >= 1000 cm 
Allargament fins al trencament .........................................................................................>= 200% 
Resistència mecànica a la percussió .......................................................... Ha de romandre estanca 
Migració de plastificants: Variació de massa........................................................................<= 5% 
Plegabilitat a - 20°C ......................................................................................... No s'ha d'esquerdar 

 
Característiques mecàniques: 
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┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ │ │Resistència │ Resistència │ 
│ Tipus │Resistència │ a la │ a l'esquinçament │ 
│ d'armadura │a la tracció│deslaminació│──────────────────────────│ 
│ │ │ │ direcció │ direcció │ 
│ │ │ │longitudinal│transversal │ 
│──────────────────│────────────│────────────│────────────│─────────────│ 
│malla poliester │>=90kg/50mm │ >=5kg/50mm│ >=12kg │ >=12kg │ 
│──────────────────│────────────│────────────│────────────│─────────────│ 
│malla fibra de │ │ │ │ │ 
│vidre │ - │ >=3kg/50mm│ >=6kg │ >=5kg │ 
│──────────────────│────────────│────────────│────────────│─────────────│ 
│sense armadura │>=150kg/cm2 │ >=8kg/50mm│ >=6kg │ >=5kg │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Comportament respecte de al calor: 

- Bombolles .......................................................................................................No han de sortir 
- Variació dimensional: 

- Làmina amb malla de poliester .................................................................................<= 1% 
- Làmina amb malla fibra de vidre ...........................................................................<= 0,5% 
- Làmina sense armadura.............................................................................................<= 3% 

Envelliment tèrmic: 
- Pèrdua de pes .................................................................................................................<= 2% 

- Pèrdua de la capacitat d'allargament fins al trencament ..............................................<= 30% 
Comportament respecte al foc ..................................................... Autoextingible o no combustible 
Coeficient de resistència a la transmissió del vapor d'aigua ............................................ <= 30000 
Norma segons la que s'han de determinar les característiques anteriors: 

- Làmina amb malla de poliester ............................................................................ UNE 53-363 
- Làmina amb malla de fibra de vidre .................................................................... UNE 53-362 
- Làmina sense armadura........................................................................................ UNE 53-358 

Toleràncies: 
- Gruix .............................................................................................................................. ± 10% 
- Amplària .......................................................................................................................... ± 1% 
- Rectitud de vores .................................................................. ± 50 mm/10 m (no acumulatius) 

 
LÀMINA RESISTENT A LA INTEMPÈRIE: 
El PVC  flexible  ha  de  tenir  en  la  seva  composició  els  additius  adequats  que  li  confereixin 
resistència  a  la  intempèrie  i  que  evitin  la  migració  dels  plastificants  per  l'acció  dels  raigs 
ultraviolats. 
S'han de diferenciar clarament, pel color, de les làmines que no tenen tractament protector. 

 
LÀMINA RESISTENT  A  LA  INTEMPÈRIE  O  NO  RESISTENT  AMB  ARMADURA  DE 
MALLA DE FIBRA DE VIDRE: 
Envelliment artificial: Pèrdua de resistència .......................................................................<= 10% 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions en cm 
- Indicació del tipus de PVC 
- Tipus de làmina 
- Data de fabricació 
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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 direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, 
la pluja i la humitat. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LÀMINA AMB MALLA DE POLIESTER: 
* UNE 53-363-83 1R "Plásticos. Láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado, no resistentes al 
betún,  con  inserción  de  tejidos  de  hilos  sintéticos  para  la  impermeabilización  de  edificios. 
Características y métodos de ensayo." 

 
LÀMINA AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE: 
* UNE 53-362-83 1R "Plásticos. Láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado, con inserción de 
fibra  de  vidrio, no resistentes al  betún, para la  impermeabilización  de cubiertas de edificios. 
Características y métodos de ensayo." 

 
LÀMINES SENSE ARMADURA: 
* UNE 53-358-84 "Plásticos. Láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado sin soporte, no 
resistentes al betún, para la impermeabilización de edificios. Características y métodos de ensayo." 

 
 
 
 
 
 
 
 
B75 - PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS 

 
B75Z - MATERIALS PER A PASTES PER A IMPERMEABILITZACIONS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Emprimació prèvia per a impermeabilitzacions de cautxú líquid. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se 
correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
Ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant al que serveix de base. 

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 
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Emmagatzematge: en envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la 
radiació solar directa. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 

B77 - LÀMINES DE POLIETILÈ 

B771 - LÀMINES DE POLIETILÈ 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Làmina termoplàstica de polietilè. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Làmina de baixa densitat de 50 a 250 micres de gruix 
- Làmina d'alta densitat de 2 a 2,5 mm de gruix 

 
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. 

 
LÀMINA DE BAIXA DENSITAT: 
Amplària......................................................................................................................... >= 100 cm 
Llargària ....................................................................................................................... >= 1000 cm 
Resistència a l'esquinçament ....................................................................................... >= 30 kg/cm 
Característiques mecàniques: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Gruix │Resistència a │Resistència a│ Allargament fins │ 
│ │ l'impacte │ la tracció │ al trencament │ 
│(micres) │ (g) │ (kg/cm2) │ (%) │ 
│─────────│──────────────│─────────────│───────────────────│ 
│ 50 │ >= 80 │ - │ - │ 
│─────────│──────────────│─────────────│───────────────────│ 
│  100-150 │ >= 300 │ >= 150 │ >= 350 │ 
│─────────│──────────────│─────────────│───────────────────│ 
│  250 │ >= 600 │ >= 150 │ >= 350 │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 53-254. 
Toleràncies: 

- Gruix .............................................................................................................................. ± 15% 
- Diferència entre el gruix mitjà real i el gruix nominal..................................................... ± 5% 
- Amplària ........................................................................................................................... - 0% 
............................................................................................................................................ + 2% 
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LÀMINA D'ALTA DENSITAT: 
Ha de ser soldable per ambdues cares, per els procediments habituals (aire calent, altres formes de 
fussió, aportació del mateix material calent, etc.). 
Gruix nominal ................................................................................................................... >= 1 mm 
Duresa Shore .............................................................................................................................. 64° 
Assaig de doblegat a baixes temperatures ................................................ No ha de tenir esquerdes 
Resistència a la tracció en ambdues direccions......................................................... >= 250 kp/m2 
Allargament al trencament en ambdues direccions ...........................................................>= 700% 
Resistència mecànica a la perforació ........................................................................ >= 450 kp/cm 
Envelliment artificial accelerat: 

- Pèrdua d'allargament al trencament ............................................................................... < 15% 
- Pèrdua de resistència...................................................................................................... < 15% 

Resistència a l'esquinçament ........................................................................................... >= 900 kp 
Comportament a la calor, 
variació de les dimensions (assaig a 100°C) ........................................................................... < 3% 
Absorció d'aigua: 

- a les 24 h ....................................................................................................................... < 0,2% 
- als 6 dies........................................................................................................................... < 1% 

Resistència a la perforació per arrels................................................................. Sense perforacions 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-300. 
Toleràncies: 

- Gruix .............................................................................................................................. ± 10% 
- Variació del gruix en la zona lateral de la làmina 

(a 60 mm de la vora) .................................................................................................. 0,15 mm 
- Amplària .......................................................................................................................... ± 1% 
- Duresa Shore ......................................................................................................................± 5° 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions. 
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions en cm 
- Pes per m2 
- Color 
- Data de fabricació 

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 direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, 
la pluja i la humitat. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

LÀMINA DE BAIXA DENSITAT: 
* UNE 53-254-78 (1) "Plásticos. Películas de polietileno empleadas en la construcción. 
Características y métodos de ensayo." 
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LÀMINA D'ALTA DENSITAT: 
* UNE 104-300-91 EXP "Láminas de polietileno de alta densidad (P.E.A.D.) para la 
impermeabilización en obra civil. Características y métodos de ensayo." 

 
 
 
 
 

B7B - MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 

B7B1 - MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Làmina separadora formada per feltres de teixits sintètics. 
S'han considerat els materials següents: 

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics continus lligats tèrmicament. 
-  Feltre  de  poliester  termoestable  fet  amb  fibres  de  poliester  sense  teixir,  consolidat 
mecànicament mitjançant punxonament. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla. 
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor. 
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl. 

 
FELTRE DE POLIPROPILÈ: 
Composició química: 

- Propilè .................................................................................................................... aprox. 70% 
- Polietilè .................................................................................................................. aprox. 30% 

Grandària del porus .................................................................................................. aprox. 0,1 mm 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Pes mínim │Resistència │Allargament fins │Permeabilitat amb columna │ 
│  (g/m2) │a la tracció│  al trencament │d'aigua de 10cm, perpendicu- │ 
│ │ (kg/5cm) │ │larment al pla │ 
│──────────│────────────│─────────────────│──────────────────────────────│ 
│ 60 │ >= 12 │ >= 25% │aprox. 250 l/m2 a 0,02 bar │ 
│ 70 │ >= 15 │ >= 25% │aprox. 50 l/m2 a 1 bar │ 
│ 90 │ >= 22,5 │ >= 25% │aprox. 400 l/m2 a 0,02 bar │ 
│ 100 │ >= 25 │ >= 25% │aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar │ 
│ 110 │ >= 30 │ >= 30% │aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar │ 
│ 130 │ >= 30 │ >= 30% │aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar │ 
│ 140 │ >= 35 │ >= 30% │aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar │ 
│ 190 │ >= 49 │ >= 30% │aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar │ 
│ 200 │ >= 50 │ >= 40% │aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar │ 
│ 250 │ >= 63 │ >= 40% │aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar │ 
│ 275 │ >= 70 │ >= 40% │aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar │ 
│ 300 │ >= 83 │ >= 40% │aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar │ 
│ 350 │ >= 80 │ >= 40% │aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar │ 
│ 400 │ >= 95 │ >= 40% │aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 
 
FELTRE DE POLIESTER: 
Resistència a la tracció .......................................................................................... >= 23 kg/2,5 cm 
Allargament fins el trencament ...........................................................................................>= 30% 
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions. 
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions en cm 
- Pes per m2 
- Data de fabricació 

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 direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, 
la pluja i la humitat. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 

B7D - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 

B7DA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 

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: 

 
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'haver senyals d'atac de fongs o insectes i en la porta 
metàl.lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació. 
En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col.locat a l'alçada 
de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla. 
La qualitat de la serralleria col.locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. Ha de 
permetre un gir de 180° i ha de tancar automàticament. 
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 D.F. 
Dimensions de la finestreta ............................................................................................. >= 0,1 m2 
Components: 
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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Material │Característiques dels components │ 
│ porta │ │ 
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│ 
│Fusta RF-30 │Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules │ 
│ │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 làmina │ 
│ │no tumescent │ 
│ │Cantells de llistó de fusta │ 
│ │Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug, │ 
│ │revestit de xapa │ 
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│ 
│Fusta RF-60 │Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat │ 
│ │de partícules │ 
│ │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 aglo- │ 
│ │merats, protegit amb làmina no tumescent │ 
│ │Cantells de llistó de fusta │ 
│ │Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug, │ 
│ │revestit de xapa │ 
│────────────│─────────────────────────────────────────────────────────│ 
│Fusta RF-90 │Fulles formades per un tauler massís i dos taulers │ 
│ │ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una │ 
│ │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 làmina │ 
│ │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 una, │ 
│ │amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes │ 
│ │mitjançant adhesiu ignífug │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Comportament al foc (UNE 23-802): 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Resistència │Resistència │Estabilitat │Estanquitat │Paraflames │ 
│ al foc │ al foc │ al foc │ al foc │ │ 
│ (RF) │ (min) │ (min) │ (min) │ (min) │ 
│────────────│────────────│────────────│────────────│────────────│ 
│ 30 │ >= 30 │ >= 30 │ >= 30 │ >= 30 │ 
│ 60 │ >= 60 │ >= 60 │ >= 60 │ >= 60 │ 
│ 90 │ >= 90 │ >= 90 │ >= 90 │ >= 90 │ 
│ 120 │ >= 120 │ >= 120 │ >= 120 │ >= 120 │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Dimensions: 
Porta de 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 
- Torsió del perfil ............................................................................................................ ± 1°/m 
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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. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser superior a 
la meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans de tractament protector contra els fongs i 
els insectes. 
La humitat  màxima  dels  perfils  ha  de  ser  del  12%.  La  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 ha d'estar formada per perfils 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 fer 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'obertura fàcil i instantània 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'amplària de cada fulla, amb un punt de tanca interior, per 
a portes d'un full, o tres punts de tancament, per a portes de dos fulls. Exteriorment s'ha d'accionar 
amb una maneta. 

 
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 porta metàl.lica, tot el conjunt haurà de tractar-se amb una 
emprimació antioxidant. 
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 de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
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B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 

 
B7J5 - SEGELLANTS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt 
entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, 
amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer 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 consistència plàstica de polímers acrílics en 
dispersió aquosa, amb additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de 
plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en 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 monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de cartó-guix 

 
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 màx.│Resistència a │ 
│ │ a 20°C │d'aplicació │ 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 │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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Característiques mecàniques: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tipus massilla │Resistència a │Mòdul d'elasticitat al │ Duresa │ 
│ │ la tracció │ 100% d'allargament │Shore A │ 
│ │ (kg/cm2) │ (kg/cm2) │ │ 
│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 
│Silicona neutra │ >= 7 │ 2 │12° - 20° │ 
│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 
│Silicona àcida │ >= 16 │ 5 │25° - 30° │ 
│ó bàsica │ │ │ │ 
│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 
│Polisulfur │ >= 25 │ - │ 60° │ 
│ bicomponent │ │ │ │ 
│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 
│Poliuretà │ >= 15 │ 3 │30° - 35° │ 
│monocomponent │ │ 0,3-0,37 N/mm2 │ │ 
│ │ │ (de polimerització │ │ 
│ │ │ ràpida) │ │ 
│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 
│Poliuretà │ - │ 15 │ - │ 
│ bicomponent │ │ │ │ 
│───────────────────│──────────────│───────────────────────│───────────│ 
│Acrílica │ - │ 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. 
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 elasticitat. 
Base ....................................................................................................................... Polímers acrílics 

 
MASSILLA DE BUTILS: 
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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 superficial protectora i resistent i manté l'interior 
plàstic. 
Base ............................................................................................................................. Oleo-resines 

 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un 
producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o 
extrussió  com a mínim 1 hora després de 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 CARTÓ-GUIX: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 

 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ │ │ 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 
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- 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 plaques 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 entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 

 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament 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 CARTÓ-GUIX: 
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la 
compatibilitat dels materials. 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTIL, DE 
OLEO-RESINES O CAUTXÚ-ASFALT: 
cm3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 
MASSILLA ASFÀLTICA O PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
NBE QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos." 

 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, 
D'OLEO-RESINES O PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
Materials amb finalitats diverses per a col.laborar i complementar l'elaboració de junts i segellats. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Cinta de cautxú cru 
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix 
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl.liques per a cantonera de plaques de cartó-guix 
- Emprimació prèvia per a segellats 

 
EMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador. 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se 
correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

 
CINTA DE CAUTXÚ CRU: 
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes 
d'impermeabilització amb membranes. 

 
CINTES PER A JUNTS DE CARTÓ-GUIX: 
Amplària............................................................................................................................. >= 5 cm 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 
CINTA: 
Subministrament: En rotlles de diferents mides. 
Emmagatzematge: En  llocs protegits de  la  intempèrie i  de  manera que no s'alterin les seves 
característiques. 

 
EMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents: 

- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions de temperatura 
- Toxicitat i inflamabilitat 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec. 
S'ha de protegir de les gelades. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 
CINTA: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 
EMPRIMACIÓ: 
cm3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 

7 B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
 
B83 - MATERIALS PER A APLACATS 

 
B83Z - MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Materials auxiliars per a aplacats. 
S'han considerat els elements següents: 

- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats 
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària 

 
PERFILERIA: 
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els siguin 
pròpies. 
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat. 
Han de tenir els forats necessaris per la seva fixació mecànica al parament. 
Gruix de la planxa .......................................................................................................... >= 0,6 mm 

 
GANXO D'ACER GALVANITZAT: 
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part davantera ha 
de garantir la subjecció de les peces de l'aplacat. 
Diàmetre .......................................................................................................................... >= 0,5 cm 
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces .................................................................... >= 2 cm 

 
PLATINA: 
La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes. 
La part posterior de  la  platina ha  de  dur  un  tall  horitzontal amb  les  dues meitats  resultants 
doblegades en sentit contrari o amb una disposició similar que n'asseguri l'ancoratge. 
Límit elàstic de l'acer ................................................................................................. 4200 kg/cm2 
Llargària ............................................................................................................................. >= 7 cm 
Gruix ............................................................................................................................... >= 0,3 cm 
Alçària ............................................................................................................................. >= 2,5 cm 
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces .................................................................... >= 2 cm 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 
PERFILERIA: 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 
GANXO I PLATINA: 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 
PERFILERIA: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 
GANXO I PLATINA: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 

B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS 

B844 - PLAQUES DE CARTÓ-GUIX 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Placa de 10 mm de gruix, formada per una ànima de guix i un revestiment exterior de cartró; pot 
portar, eventualment, altres plaques o làmines adherides. 
S'han considerat els acabats especials següents: 

- Fibra de vidre incorporada al guix 
- Làmina d'alumini adherida 
- Acabat vinílic 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme sense taques, eflorescències, cops, esquinçats o desenganxat del 
cartó. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària. 
Densitat .......................................................................................................................... 800 kg/m3 
Pes per m2 ............................................................................................................................. 7,5 kg 
Apte per a paraments corbs amb radi .............................................................................. > 600 mm 
Conductivitat tèrmica ........................................................................................... 0,16 kcal/h m °C 
.................................................................................................................................(0,18 W/m °C) 

 
PLACA SENSE FIBRA DE VIDRE NI LÀMINA D'ALUMINI: 
Resistència tèrmica........................................................................................... 0,062 m2 h °C/kcal 

 
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 Hg m2 dia/g) 
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Per parelles, amb les vores precintades i embalades en paquets paletitzats de 
diferent nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, apilats sobre travessers separats 40 cm com a màxim, per 
evitar el contacte directe amb el terra, en llocs protegits de cops i de la intemperie. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
B84Z - MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Conjunt de perfils i elements de suspensió autonivelladora, 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 geomètriques, dimensionals i de forma, que els siguin 
pròpies. 
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat. 
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre. 
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras. 
Si l'entramat és ocult s'han d'incloure els separadors per a mantenir l'equidistància entre els perfils 
quan es col.loquin. 
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i 
del color exigits per la D.F. 
Fletxa dels perfils 
(per a una llum de 120 cm i càrrega 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 superfícies planes, sense contacte amb el terra i 
protegits de la brutícia i d'impactes. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 

B89 - MATERIALS PER A PINTURES 

B89Z - PINTURES, PASTES I ESMALTS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
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 als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant 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 vinílics en dispersió 
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
-  Pintura  acrílica:  Pintura  formada  per  copolímers  acrílics  amb  pigments  i  càrregues 
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques 
i dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant 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 dissolvent 
-  Esmalt  de  poliuretà  d'un  component:  Pintura  formada  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 formada per copolímers de resines de poliuretà 
fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format 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 acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents 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. 
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- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55).....................................................< 50 micres 
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A) ..................................................... Ininflamable 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 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 adequada 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'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha 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 adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a l'impregnació de la superfície 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 correr la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una 
capa uniforme després de l'assecatge. 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte ......................................................................................................................... < 30 
- Totalment sec .............................................................................................................. < 2 h 

Característiques de la pel.lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032) ................................................................................................ <= 2 

 
PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel.lícula líquida: 

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 
putrefacció, pells ni materies extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 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 seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l'assecatge. 
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55).....................................................< 50 micres 
- Temps d'assecatge 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 ..................................................................................... < 1,6 kg/dm3 
- Pintura per a exteriors .................................................................................... < 1,5 kg/dm3 

- Rendiment ................................................................................................................ > 6 m2/kg 
- Relació: volum dels pigments + càrregues/volum dels pigments, 
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pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC) ............................................................................ < 80% 
Característiques de la pel.lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, 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 plàstica ............................................................................................. >= 1000 cicles 

- Pintura plàstica per a exteriors ..................................................................... >= 5000 cicles 
- 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'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363) ..................................................................Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015).......................................................................Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033) .........................................................................Ha de complir 

 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel.lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments pneumàtics. 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 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 insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intèmperie. 

 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a la impregnació de la superfície 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 fregament i al rentat. 
 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
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 seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme 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 (INTA 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 (INTA 16 02 89).................................... >= 5 
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88) ............................... >= 4 
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Característiques de la pel.lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032) ................................................................................................ <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat 

(INTA 16 06 55)...................................... < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818) .............................................................Danys moderats 
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància 

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 seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme 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 (INTA 16 02 29): 

- Al tacte ........................................................................................................................ < 3 h 
- Totalment sec .............................................................................................................. < 8 h 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 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 insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032) ................................................................................................ <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat 

(INTA 16 06 05)...................................... < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818) ...................................................................Danys petits 
- 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 moviment (UNE 56-814)............................................................................Danys moderats 
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815)......................................................Danys 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 complir 
- 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 
- A l'aigua ................................................................................................................... 15 dies 

 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
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Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel.lícula líquida: 

- 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 uniforme 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 (INTA 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 insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032) ................................................................................................ <= 2 
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat 

(INTA 16 06 55)...................................... < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818) ...................................................................Danys petits 
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents. 

 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a la impregnació de la superfície 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 adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 
pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A)............................................................. Ininflamable 
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 adequada 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 adequada 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 sol.lucions 
bàsiques, als hidrocarburs (betzina, kerosé) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a 
l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 

- Tracció ............................................................................................................. >= 160 kp/cm2 
- Compressió ...................................................................................................... >= 850 kp/cm2 

Resistència a la temperatura .................................................................................................... 80°C 
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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'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte ........................................................................................................................ < 1 h 
- Totalment sec .............................................................................................................. < 2 h 

- Pes específic........................................................................................................ < 1,7 kg/dm3 
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC) ................................................. < 80% 

Característiques de la pel.lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Adherència (UNE 48-032) ................................................................................................ <= 2 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 

- Pintura plàstica per a interiors 
o pasta plàstica ............................................................................................. >= 1000 cicles 

- Pintura plàstica per a exteriors ..................................................................... >= 5000 cicles 
- 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'observen 
......................................................................................................................... canvis o defectes 
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363) ...........................................................Ha de complir 
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015) ...............................................................Ha de complir 
- Resistència a la calor (UNE 48-033)..................................................................Ha de complir 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT 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, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 
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- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Toxicitat i inflamabilitat 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

 
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 al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

 
 
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 SUPERFICIALS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Materials per a emprimacions i tractaments superficials. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment 
- Potector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i 
insecticides per a evitar el to blavós i el podriment 
-  Emprimació  antioxidant:  Emprimació  sintètica  de  mini  de  plom  electrolític,  modificada 
eventualment amb oli de llinosa 
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 
dissolvents 
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- 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 vinílic en dispersió 
- Emprimació fosfatant a  base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que 
catalitzen en ser barrejades amb un activador 
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de 
metilè amb dissolvents i altres additius 
- Solució de silicona 
- Brea  epoxi:  Pintura formada  per  una  base  de  quitrà, resina  epoxi  i  dissolvent i  per  un 
catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres 
- Polímer orgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics, impermeable, de resistència 
química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics 

 
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 aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 
ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- 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/kg 
Característiques de la pel.lícula seca: 

- Adherència (UNE 48-032) ................................................................................................ <= 2 
 
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: 
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 impregnar bé les fibres. 
Adherència (UNE 48-032) ....................................................................................................... <= 2 

 
EMPRIMACIÓ 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 (INTA 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) ................................... > 1,8 kg/dm3 
- 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, ASTM B.117-73, 

oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68) ............................................................. >= 150 h 
- Adherència (UNE 48-032) ................................................................................................ <= 2 
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EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. 
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 ............................................................................................................................. < 1 h 
- Totalment seca ............................................................................................................... < 18 h 

Pes específic a 20°C ......................................................................................................... > 2,3 kg/l 
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres ..................................................................... > 4 m2/kg 

 
EMPRIMACIÓ 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 02 29): 

- Al tacte ....................................................................................................................... < 45 min 
- Totalment seca ................................................................................................................. < 4 h 

Pes específic a 20°C ....................................................................................................... > 1,73 kg/l 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres ..................................................................... > 4 m2/kg 

 
EMPRIMACIÓ 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 ....................................................................................................... > 1,35 kg/l 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres ..................................................................... > 4 m2/kg 

 
EMPRIMACIÓ 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 seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- 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 

 
EMPRIMACIÓ FOSFATANT: 
Característiques de la pel.lícula líquida: 

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
- 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 

 
PINTURA DECAPANT: 
Ha de ser d'evaporació ràpida. 
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts. 
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Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula. 

 
SOLUCIÓ DE SILICONA: 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de 
impregnar be les superficies poroses sense deixar pel.lícula. 
Rendiment .......................................................................................................................... > 3 m2/l 
Temps d'assecatge al tacte a 20°C........................................................................................... < 1 h 

 
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 complir 

 
POLÍMER ORGÀNIC: 
Temps d'assecatge ........................................................................................................... <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar ............................................................................................. > 8 h 
Pes específic .................................................................................................................. 1,3 kg/dm3 

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 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
- Proporció mescla: Base/activador, en la emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea 
epoxi. 
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components. 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B8ZB - PINTURES PER A SENYALITZACIÓ 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
S'han considerat les pintures següents: 

- Pintura reflectora 
- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 

 
PINTURA REFLECTORA: 
Ha de ser blanca i del tipus B-118 segons UNE 48-103. 
No hi ha d'haver dipòsits durs en el fons del pot ni pells o coàguls. 
En  agitar  el  producte,  el  contingut  de  l'envàs  s'ha  de  barrejar  amb  facilitat  fins  a  quedar 
completament homogeni, sense que apareguin pigments flotant en la superfície. 
Ha de tenir una consistència adequada per tal de poder aplicar-se fàcilment per polvorització o 
d'altres mitjans mecànics (MELC 12.03). 
La  pel.lícula  de  pintura  un  cop  aplicada,  ha  de  tenir  un  aspecte  uniforme,  sense  grans  ni 
desigualtats en el to del color ni en la brillantor. 
El fabricant ha d'indicar la quantitat de matèria fixa de la pintura i el seu pes específic. 
Temps d'assecatge (UNE 135-202) ................................................................................... < 30 min 
Sagnat (MELC 12.84) .............................................................................................................. >= 6 
Color (ASTM D 2616-67)............................................................................................ < 3 Munsell 
Reflectància (MELC 12.97) ................................................................................................... >= 80 
Poder de cubrició (UNE 48-081) ........................................................................................ >= 0,95 
Consistència (MELC 12.74)........................................................................................ 80-100 U.K. 
Matèria fixa (MELC 12.05) ............................................................................................± 2 unitats 
Conservació dins l'envàs ............................................................................................................. bo 
Estabilitat dins l'envàs (assaig a 60°C ± 2°C, 18 h, UNE 48-083).................................. <= 5 U.K. 
Estabilitat dilució (MELC 12.77)........................................................................................>= 15% 
Aspecte ........................................................................................................................................ bo 
Flexibilitat (MELC 12.93)........................................................................................................bona 
Resistència a l'immersió a l'aigua (MELC 12.91) ....................................................................bona 
Envelliment artificial................................................................................................................... bo 
Toleràncies: 

- Matèria fixa (MELC 12.05) ................................................................................................ ± 2 
- Pes específic (MELC 12.72) ............................................................................................... ± 3 
- Color (ASTM D 2616-67, UNE 48-103) ...........................................< 3 Munsell per a grisos 
- Color al cap de 168 h 

(MELC 12.94, ASTM D 2616-67) .....................................................< 2 Munsell per a grisos 
- Consistència (UNE 48-076) ......................................................................................± 10 U.K. 
- Contingut en lligant (UNE 48-238) ................................................................................. ± 2% 
- Contingut en pigment diòxid de titani (UNE 48-178) ..................................................... ± 2% 
- Densitat relativa (UNE 48-098) ....................................................................................... ± 2% 
- Poder de cubrició (UNE 48-081) ................................................................................. <= 0,01 

 
PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d'oli.................................................................................................................................. soja 
Tipus de lligant........................................................................................................ soja/clorcautxú 
Pes específic ........................................................................................................................ 1,5 kg/l 
Viscositat Stomer a 25°C ....................................................................................... 83 unitats krebs 
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Temps d'assecatge: 

- Sense pols ..................................................................................................................... 30 min 
- Sec....................................................................................................................................... 2 h 
- Dur .................................................................................................................................. 5 dies 

- Repintat .......................................................................................................................... >= 8 h 
Dissolvents utilitzables........................................................................................... universal/toluol 
Rendiment ....................................................................................................................... 2,5 m2/kg 
Toleràncies: 

- Pes específic.............................................................................................................. ± 0,1 kg/l 
- Viscositat Stomer a 25°C .................................................................................± 1 unitat krebs 
- Rendiment ............................................................................................................. ± 0,5 m2/kg 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col.locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats al 
sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

PINTURA REFLECTORA: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 

 
PINTURA NO REFLECTORA: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 

8 B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 

 
B965 - PECES RECTES DE FORMIGO PER A VORADES 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada de formigó de forma prismàtica, massissa i amb una secció transversal adequada 
a les superficies exteriors a les que delimita. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. 
Les cares vistes han de ser planes i les arestes exteriors arrodonides. 
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La peça no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
Les peces amb relleu superior han de tenir la cara aixamfranada amb acaneladors transversals o 
longitudinals. 
Llargària .................................................................................................................................... 1 m 
Resistència a la compressió ..................................................................................... >= 400 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 127-025): 

- Classe R3,5: 
- Valor mitjà ........................................................................................................ 3,5 N/mm2 
- Valor unitàri ...................................................................................................... 2,8 N/mm2 

- Classe R5: 
- Valor mitjà ........................................................................................................ 5,0 N/mm2 
- Valor unitàri ...................................................................................................... 4,0 N/mm2 

-Classe R6: 
- Valor mitjà ........................................................................................................ 6,0 N/mm2 
- Valor unitari ...................................................................................................... 4,8 N/mm2 

Pes específic ............................................................................................................ >= 2300 kg/m3 
Absorció d'aigua (UNE 127-025): 

- Valor mitjà ..................................................................................................................<= 9,0% 
- Valor unitari ..............................................................................................................<= 11,0% 

Gelabilitat ............................................................................................................ Inherent a ± 20°C 
Toleràncies: 

- Llargària: 
- Peça recta ............................................................................................................... ± 5 mm 
- Peça corba o en escaire ........................................................................................ ± 10 mm 

- Amplària ...................................................................................................................... ± 3 mm 
- Alçària.......................................................................................................................... ± 5 mm 
- Conicitat i guerxament .............................................................................................. <= 5 mm 

Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions 
de la norma UNE 127-025 i s'han de determinar segons aquesta norma. 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Un element de cada paquet subministrat, ha de portar les dades següents marcades en una de les 
cares no vistes: 

- Nom del fabricant 
- Us i secció normalitzada 
- Classe 
- Data de fabricació 
- Període en dies, a partir del qual el fabricant garantitza la resistència a flexió. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 
UNE 127-025-99 Bordillos prefabricados de hormigón. 
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B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE 
GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA 

 

B9C1 - TERRATZO LLIS 
 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, 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 flotants 

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, escantonaments, diferències de to ni d'altres defectes 
superficials. 
Ha de tenir un color uniforme. 
El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a tota la superfície. 
El terratzo amb relleu ha de tenir una textura superficial 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 D.F. 
Les seves característiques mesurades segons els assaigs establerts per la norma UNE 127-001 han 
de ser: 

- Gruix: 
┌─────────────────────────────────────────────┐ 
│ L (mm) │Gruix nominal mínim (mm) │ 
│──────────────────│──────────────────────────│ 
│ L <= 200 │ 20,0 │ 
│ 200 < L <= 250 │ 22,0 │ 
│ 250 < L <= 300 │ 24,0 │ 
│ 300 < L <= 330 │ 25,0 │ 
│ 330 < L <= 400 │ 26,0 │ 
│ 400 < L <= 500 │ 28,0 │ 
│ 500 < L <= 600 │ 35,0 │ 
└─────────────────────────────────────────────┘ 

 
- Gruix de la capa superior ........................................................................................ >= 7,0 mm 

- Mida del granulat: 
┌────────────────────────────────┐ 
│  Gra │ Mida del granulat (mm) │ 
│──────│─────────────────────────│ 
│Petit │ 2 - 4 │ 
│Mitjà │ 10 - 15 │ 
│Gros │ 30 - 40 │ 
└────────────────────────────────┘ 
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- Absorció d'aigua (UNE 127-002) ................................................................................<= 10% 
- Tensió de ruptura (UNE 127-006): 

- Cara a tracció ................................................................................................ >= 45 kg/cm2 
- Dors a tracció ................................................................................................ >= 35 kg/cm2 

Toleràncies: 
- Mides nominals: 

┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Mides nominals │ Tolerància sobre el valor │ 
│(llargària i amplària) │ mig de la mostra │ 
│ (mm) │ (%) │ 
│───────────────────────│─────────────────────────────│ 
│ L <= 300 │ ± 0,5 │ 
│ L > 300 │ ± 0,3 │ 
└─────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
- Gruix mitjà (UNE 127-001)......................................................................................... ± 2 mm 
- Angles rectes, variació sobre un arc de 20 cm de radi .............................................. ± 0,4 mm 

- Rectitud d'arestes (UNE 127-001): 
- Valor individual ....................................................................................................... ± 0,2% 
- Valor mig ............................................................................................................. ± 0,2 mm 

- Planor: 
┌──────────────────────────────────────┐ 
│ Cara vista │ Fletxa màxima │ 
│ │ % de la diagonal │ 
│─────────────────│────────────────────│ 
│ Pulida │ ± 0,2 │ 
│ Altres textures│ ± 0,3 │ 
└──────────────────────────────────────┘ 

 
- Guerxaments ............................................................................................................. ± 0,5 mm 

- Clivelles, esquerdes, depressions o 
escrostonaments visibles a 1,60 m ............................................... <= 4% rajoles sobre el total 

- Escantonaments d'arestes 
de llargària > 4 mm ...................................................................... <= 5% rajoles sobre el total 

- Escapçament de cantonades 
de llargària > 2 mm ...................................................................... <= 5% rajoles sobre el total 

 
TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS: 
Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 extrems ............................................ >= 200 kg 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción 
en obra." 
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B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Materials complementaris per a l'execució de paviments 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 superior, de morter o de PVC 

 
BEURADA: 
Ha d'estar  formada  per  la  mescla  de  ciment  blanc,  càrregues  minerals  i  additius  orgànics  i 
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada. 
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes. 
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla 
un cop elaborada. 
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats 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 i els encaixos no han de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon 
assentament. 
Diàmetre ......................................................................................................................... 15 - 18 cm 
Alçària ................................................................................................................................ 5 - 7 cm 
Resistència a la compressió ..................................................................................... >= 150 kg/cm2 

 
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 paviment, amb les separacions previstes. 
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o 
intermèdia. 
La superfície i els encaixos no han de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon 
assentament. 
Diàmetre ......................................................................................................................... 11 - 13 cm 
Alçària ................................................................................................................................ 3 - 5 cm 
Resistència a la compressió ..................................................................................... >= 150 kg/cm2 

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 evitar escantonaments. 
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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 

BEURADA: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 

 
SUPORT O PEÇA DE SUPORT: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
 

B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS 

B9E1 - PANOTS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a la pavimentació 
de voreres. 
S'han considerat les peces següents: 

- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes 
rectes a la cara plana han de ser rectes. 
No pot tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Gruix de la capa fina ......................................................................................................... >= 6 mm 
Absorció d'aigua (UNE 127-002).......................................................................................<= 7,5% 
Tensió de trencament a flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 

- Cara a tracció ..................................................................................................... >= 50 kg/cm2 
- Dors a tracció ..................................................................................................... >= 40 kg/cm2 

Gelabilitat (UNE 127-004).............................Absència de senyals de trencament o deteriorament 
Toleràncies: 

- Dimensions ...................................................................... ± 0,5% de les dimensions nominals 
- Gruix: 
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┌──────────────────────────────────────┐ 
│Gruix mitjà │Tolerància del gruix │ 
│ (mm) │ (mm) │ 
│───────────────│──────────────────────│ 
│ <= 40 │ ± 2 │ 
│ > 40 │ ± 3 │ 
└──────────────────────────────────────┘ 

 
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi ........................................................ ± 0,4 mm 
- Rectitud d'arestes .......................................................................................................... ± 0,2% 
- Planor .....................................................................................................± 0,2% de la diagonal 

 
PANOT PER A PAS DE VIANANTS: 
Alçària dels tacs ..................................................................................................................... 6 mm 
Diàmetre dels tacs ................................................................................................................ 18 mm 
Nombre de tacs............................................................................................................................ 50 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción 
en obra." 

 
 
 
 
 
 
B9V - MATERIALS PER A ESGLAONS 

 
B9V2 - ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
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, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat ni 
d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície. 
Les cares han de ser planes i les arestes rectes. 
Les peces han de ser polides i abrillantades a la fàbrica. 
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Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
Gruix .................................................................................................................................. >= 3 cm 
Gruix de l'estesa ................................................................................................................. >= 3 cm 
Gruix del davanter .............................................................................................................. >= 2 cm 
Mida del granulat: 

┌────────────────────────────────┐ 
│  Gra │Mida del granulat (mm) │ 
│───────│────────────────────────│ 
│Petit │ 2 - 4 │ 
│Mitjà │ 10 - 15 │ 
│Gros │ 30 - 40 │ 
└────────────────────────────────┘ 

 
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 

 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 

9 BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES 
 

BAR - PORTES EXTERIORS 

BARA - PORTES BASCULANTS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
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Conjunt de perfils d'acer galvanitzat, plafons de fusta o planxa d'acer galvanitzat, mecanismes, 
perfils pels bastiments, contrapessos, politges, etc... que conformen la porta basculant. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de  tenir  un  aspecte  uniforme  i  sense  defectes  superficials.  No  ha  de  tenir  esquerdes  ni 
despreniments en el recobriment. 
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 de tenir superfície plana i paral.lela a l'eix de gir, sense 
rebaves ni defectes i amb forats 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 D.F. 
Separació entre els perfils de l'estructura ...................................................................... <= 600 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 soldadura (per arc o per resistència), i s'admet també la 
unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil porti plecs fets especialment per a allotjar la 
rosca del cargol. 
- Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zenc amb resines (galvanització en 
fred) 

Tarja superior fixa de ventil.lació: 
- 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 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor. 
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 de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* NTE-PPA/76 "Norma Tecnológica de la Edificación: Particiones. Puertas de Acero." 
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BAZ - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES 

 
BAZG - FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, 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 accesoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera óptica i pom 
a la cara exterior. 
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la porta 
és d'armari. 

Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses: 
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior, 
topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris. 
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la D.T. o en el seu 
defecte els que determini la D.F. 
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes. 
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu. 
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que 
permetin allotjar el cap del cargol de fixació. 
Toleràncies: 

- Dimensions nominals................................................................................................... ± 1 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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10 BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
 
BB1 - BARANES 

 
BB12 - BARANES D'ACER 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
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 superficials. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de 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  el  cas  que  el  perfil  tingui  plecs  fets 
especialment per a allotjar les femelles dels cargols. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, 
sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que no 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 dispositius 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° 

 
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 les especificades en el projecte. 
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes 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, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No 
ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Tipus d'acer .......................................................................................................................... A-42 b 
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  perquè  arribi  a  l'obra  amb  les  condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
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Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus 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 focus 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 

 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación" 

 
BARANES DE PERFILS IPN: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
BB3 - REIXES 

 
BB32 - REIXES D'ACER 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Conjunt de perfils que conformen un marc i un entramat de platines d'acer galvanitzat que formen 
el reixat. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials. 
L’entramat ha d'estar fixada al bastidor. No ha de tenir guerxaments. 
La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència). 
Els perfils han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 
Protecció de la galvanització ....................................................................................... >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures............................................................. >= 345 g/m2 
Puresa del zinc..................................................................................................................>= 98,5% 
Toleràncies: 

- Llargària dels perfils....................................................................................................... ± 1 mm 
- Gruixos ........................................................................................................................ ± 0,5 mm 
- Secció dels perfils............................................................................................................ ± 2,5% 
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- Rectitud d'arestes ........................................................................................................ ± 2 mm/m 
- Torsió dels perfils ............................................................................................................ ± 1°/m 
- Planor ......................................................................................................................... ± 1 mm/m 
- Angles............................................................................................................................. ± 1 mm 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
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 

 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
 
BBB - SENYALITZACIO VERTICAL 

 
BBBA - SENYALS DE SEGURETAT LABORAL 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació 
o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, 
un color, un  senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons 
procedeixi. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstància 
a ressaltar, facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la 
d’indicar les relacions causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de 
la següent forma: 
- Senyal de prohibició: 

Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 
- Senyal d’advertència: 

Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: 

Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: 

Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de socors, als primers auxilis o als 
dispositius de salvament. 

- Senyal indicativa: 
Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 

- Senyal en forma de plafó: 
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Un  senyal  que,  per  la  combinació  d’una  forma  geomètrica,  de  colors  i  d’un  símbol  o 
pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada 
per una il·luminació de suficient intensitat. 

- Senyal addicional: 
Un senyal  utilitzada junt  a  un  altre  senyal  en  forma  de  plafó i  que  facilita  informacions 
complementàries. 

- Color de seguretat: 
Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i salut en el 
treball. 

- Símbol o pictograma: 
Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, utilitzada sobre un 
senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 

- Senyal complementària de “risc permanent”: 
Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en contorns i perímetres de buits, pilars, 
cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d’equips mòbils. 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar 
s’han de centrar en: 

- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari 

perquè el destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les  disposicions  mínimes  relatives  a  les  diverses  senyalitzacions  de  seguretat  estan 

especificades a l’Annex VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de 
referència: 

- Riscos, prohibicions i obligacions. 
- Riscos de caigudes, xocs i cops. 
- Vies de circulació. 
- Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
- Equips de protecció contra incendis. 
- Mitjans i equips de salvament i socors. 
- Situacions d’emergència. 
- Maniobres perilloses. 

 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l’ús,  com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin 
estat o no utilitzades. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
u unitat mesurada segons especificacions de la D.T. 
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SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de  sustancias nuevas y  clasificación, envasado y  etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación "NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios" 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 48-103-94 1R Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073  1997  Principios básicos  y  de  seguridad para  interfaces hombre-màquina,  el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE_EN 60204-1  1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 

 
 
 
 
 

BBC - ABALISAMENT 

BBC1 - ABALISAMENT 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIO: 
Materials de reforç per a les senyalització de les carreteres. 
S'han considerat els elements següents: 

- Con de plàstic reflector 
- Tetrapode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d’abalisament reflectora o no 
- Garnalda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl.lica, móbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la 
bona visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
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CON I TETRAPODE DE PLASTIC 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva col.locació 
en posició vertical. 

 
LLUMS: 
Ha de disposar d’un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu 
recanvi. 
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va destinada, 
en funció de les condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en 
condicions climàtiques desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 

 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 

 
CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el 
suport a la que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la 
senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 

 
GARNALDA: 
Ha d’estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la 
percepció de la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 

 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el 
seu funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 
esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
Protecció de la galvanització ....................................................................................... >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures............................................................. >= 345 g/m2 
Puresa del zinc..................................................................................................................>= 98,5% 
Toleràncies: 

- Rectitud d'arestes ..................................................................................................... ± 2 mm/m 
- Planor ....................................................................................................................... ± 1 mm/m 
- Angles .......................................................................................................................... ± 1 mm 

 
BARRERA DE PVC 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que formen la 
barrera i la seva col.locació en posició vertical. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 
Subministrament: Embalats, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

 
LLUM: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. Ha 
d’anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
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. 

 
BARRERA DE PVC: 
Subministrament i emmagatzematge: sense que s’alterin les seves condicions. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
CINTA, GARNALDA REFLECTORA, TANCA METAL.LICA I BARRERA DE PVC 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 
CON, TETRAPODE, PIQUETA, LLUMS I GARNALDA LLUMINOSA: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
ORDEN CIRCULAR 325/97 T “Sobre señalización, balizamiento y defensa de las Carreteras en lo 
referente a sus materiales constituyentes” 

 
 
 
 
 

BBL - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT PROVISIONALS 

BBL1 - SENYALS PROVISIONALS 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIO: 
Plaques de senyalització per a proteccions de vialitat provisionals amb pintura reflectora. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
L'element ha d'estar format per l'estampació d'una planxa blanca d'acer dolç de primera fusió, 
recoberta amb l'acabat de làmina reflectora d'intensitat normal o alta. 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
La superfície  metàl.lica  ha  de  ser  neta,  sense  corrosió  ni  defectes  que  puguin  perjudicar  la 
percepció del senyal. 
Ha d'estar construït amb un reforç perimetral format amb la mateixa planxa doblegada 90°. 
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Ha de tenir els colors d'acord amb el que prescriu la legislació vigent. 
Ha d'estar preparat per a la unió amb l'element de suport per mitjà de cargols o abraçadores. 
No ha de tenir exfoliacions visibles, ni bombolles, ratllades, picadures o punts sense galvanitzar. 
Les parts reflectores han de ser capaces de reflectir la major part de la llum incident, en la mateixa 
direcció però en sentit contrari. 
Ha de tenir els colors i el factor de luminancia d'acord amb el que prescriuen les normes UNE 48- 
073 i UNE 48-060, dins dels límits especificats a la norma UNE 135-330 i UNE 135-334. 
Exteriorment, la  làmina reflectora ha de tenir una pel.lícula de resines sintètiques, transparent, 
flexible, de superfície llisa i resistent als agents atmosfèrics. 
La làmina reflectora ha de ser resistent als dissolvents com el querosè, la turpentina, el metanol, el 
xilol i el toluè. 
La làmina  reflectora ha  de  tenir  un  aspecte uniforme, brillant, sense grans o  qualsevol altra 
imperfecció superficial que puguin perjudicar la percepció del senyal. 
Els valors de coeficient de retrorreflexió, determinats segons la norma UNE 135-350, han de 
complir les especificacions establertes a la norma UNE 135-330. 
Gruix de la placa ................................................................................................................. 1,8 mm 
Amplària del reforç perimetral ............................................................................................. 25 mm 
Adherència del recobriment (MELC 8.06a)..............................................................Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (MELC 8.06a) ..............................................................Ha de complir 
Resistència a l'impacte (UNE 48-184) ........................................ Sense clivelles ni desenganxades 
Adherència al substrat (UNE 135-330) .....................................................................Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 135-330) .......................................................................Ha de complir 
Resistència al fred (UNE 135-330) ...........................................................................Ha de complir 
Resistència a la humitat (UNE 135-330)...................................................................Ha de complir 
Resistència als detergents (UNE 135-330)................................................................Ha de complir 
Resistència a la boira salina (UNE 135-330) ............................................................Ha de complir 
Envelliment accelerat (UNE 135-330) ......................................................................Ha de complir 
Condicions de les zones no retrorreflectores pintades de les senyals: 

- Els colors han d'estar dins dels límits cromàtics i de factor de luminància especificats a la 
norma UNE 135-331 

L'esmalt no ha de tenir benzol, derivats clorats ni qualsevol altre dissolvent tòxic. 
- La pel.lícula seca de pintura ha de tenir un aspecte uniforme, brillant, sense grans o 
qualsevol altra imperfecció superficial 

Condicions de la pel.lícula seca de pintura: 
- Brillantor especular a 60°C ............................................................................................ > 60% 
- Adherència ............................................................................................... Valor assaig 4.4 > 1 
............................................................................................... No han d'aparèixer dents de serra 
- Resistència a l'impacte (assaig 4.5).......................................................................Sense rotura 
- Resistència a la immersió en aigua (assaig 4.6): 

- Immediatament després de l'assaig ............................................. Sense ampolles, arrugues 
....................................................................................................................... ni reblaniments 
- A les 24 hores ........................................................ Brillantor especular >= 90% brillantor 
......................................................................................................................... abans d'assaig 

- Resistència a la boira salina .......................................... Ha de complir especificacions art.3.7 
- Resistència a la calor i al fred (assaig 4.8 i 4.9): 

- No ha d'haver ampolles, pèrdua d'adherència o defectes apreciables 
- Envelliment artificial .................................................... Ha de complir les condicions art. 3.7. 

Tots aquests valors s'han de comprovar d'acord amb la UNE 135-331. 
Toleràncies: 

- Gruix ......................................................................................................................... ± 0,2 mm 
- Amplària del reforç perimetral.................................................................................. ± 2,5 mm 

Condicions de la làmina reflectora: 
- Gruix de la làmina reflectora .................................................................................. <= 0,3 mm 
- Flexibilitat (MELC 12.93) .................................................................................Ha de complir 

 
 

Projecte executiu d'un aparcament subterrani al Parc Sanitari Pere Virgili Jacinto Jiménez 



Plec de condicions tècniques 
 

149 
 
 

- Brillantor especular amb un angle de 85° (MELC 12.100) ............................................ >= 40 
- Intensitat reflexiva 

sota pluja artificial ........................................................................... >= 90% del valor original 
(angle divergència de 0,2° i d'incidència de 0,5°) 

- Retracció: 
- Al cap de 10 min .................................................................................................. < 0,8 mm 
- Al cap de 24 h ...................................................................................................... < 3,2 mm 

- Resistència a la tracció ............................................................................................. > 1 kg/cm 
- Allargament ................................................................................................................... > 10% 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Embalades individualment o agrupades en embalatge rígid de fusta o metàl.lic. A 
l'exterior ha de figurar el símbol de les plaques i el nombre d'unitats. 
Emmagatzematge: Assentades en horitzontal en llocs secs, ventilats i sense contacte directe amb el 
terra. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
ORDEN CIRCULAR 325/97 T "Sobre señalización, balizamiento y defensa de las Carreteras en lo 
referente sus materiales constituyentes" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 
*  "Recomendaciones  para  el  Empleo  de  Placas  Reflectantes  en  la  Señalización  Vertical  de 
Carreteras." MOPU. 
* UNE 135-310-91 "Señales metálicas de circulación. Placas embutidas y estampadas de chapa de 
acero galvanizada. Características y métodos de ensayo de la chapa." 
* UNE  135-330-93 EXP  "Señalización vertical.  Señales  metálicas  retrorreflectantes mediante 
láminas con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo." 
* UNE 135-331-94 "Señalización vertical. Señales metálicas, zona no retroreflectora, pinturas. 
Características y métodos de ensayo." 

 
 
 
 
 
BBLZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT PROVISIONALS 

 
 

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIO: 
Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 

- Suport de tub d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat 
- Bastidor d’acer galvanitzat per a suport de senyalització vertical 

 
CONDICIONS GENERALS: 

 
 
 

Projecte executiu d'un aparcament subterrani al Parc Sanitari Pere Virgili Jacinto Jiménez 



Plec de condicions tècniques 
 

150 
 
 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície que puguin perjudicar 
el seu comportament. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No 
ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser 
les especificades en el projecte. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer ........................................................................................................................... A-42b 
Protecció de galvanització........................................................................................... >= 600 g/m2 
Puresa del zinc..................................................................................................................>= 98,5% 
Límit elàstic........................................................................................................... >= 2600 kg/cm2 
Allargament fins a la ruptura.................................................................................................... 20% 
Doblegament (UNE 7-472) .......................................................................................Ha de complir 
Resistència a la tracció .......................................................................................... >= 4200 kg/cm2 

 
SUPORTS DE TUB D'ACER GALVANITZAT: 
Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport de 
senyalització vertical. 
Radi exterior d'arrodoniment (r) de les arestes del tub, en funció del seu gruix de paret (e): 

+-----------------+ 
¦e (mm) ¦ r (mm) ¦ 
¦-------¦---------¦ 
¦ 2 ¦ 5 ¦ 
¦ 3 ¦ 8 ¦ 
+-----------------+ 

 
Toleràncies: 

- Dimensions i gruix: 
+------------------------------------------------------+ 
¦Diàmetre d i costats a o b ¦ Gruix e ¦ 
¦---------------------------¦--------------------------¦ 
¦ Dimensió ¦ Tolerància ¦ Dimensió ¦ Tolerància ¦ 
¦ (mm) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦ 
¦------------¦--------------¦------------¦-------------¦ 
¦ 40 - 60 ¦ ± 0,5 ¦ 2 - 3 ¦ ± 0,25 ¦ 
¦ 65 - 90 ¦ ± 0,7 ¦ 4 - 8 ¦ ± 0,30 ¦ 
¦ 100 - 150 ¦ ± 0,8 ¦ ¦ ¦ 
¦ 150 ¦ ± 1,0 ¦ ¦ ¦ 
+------------------------------------------------------+ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària de suport necessari subministrat a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

 
BBM2 - BARRERES 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Per a control d'accés a aparcaments 
- De seguretat flexible de doble ona 
- Tipus New Jersey 

 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat. 
Les  dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el 
projecte. 
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de 
complir les especificacions fixades a la seva partida d'obra. 
Tipus d'acer .......................................................................................................................... A-42 b 

 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent per 
un procés d'immersió contínua. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No 
ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser el que 
s'especifica en el projecte. 
Tipus de banda .......................................................................................................... UNE 135-121 
Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 
Gruix de la banda base ........................................................................................................... 3 mm 
Tipus d'acer ....................................................................................... S 235 JR ( UNE_EN 10025 ) 
Protecció de galvanització........................................................................................... >= 505 g/m2 
Puresa del zinc..................................................................................................................>= 98,5% 
Gruix del recobriment ...................................................................................................... 70 micres 
Contingut de silici i fósfor...............................................................Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 
Toleràncies: 

- Gruix de la banda base .............................................................................................. ± 0,1 mm 
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les mateixes 
característiques que l'utilitzat en la fabricació de la barrera. 
L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han de ser 
del tipus S 235 JR(UNE_EN 10025) 

 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un procés 
d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres rígides. 
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Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 135- 
111. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes 
superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl.lics cargolats. No s'admeten 
sistemes  d'unió  que  precisin  soldadura.  Han  d'estar  armades  per  a  resistir  els  esforços  de 
manipulació. 
Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 
Resistència del formigó ...................................................................... >= 250 kg/cm2 (25 N/mm2) 
Tipus d'acer ......................................................................................................... AEH 400 (B 400) 
Separació entre les peces reflectores .................................................................................. <= 10 m 
Recobriment de les armadures ........................................................................................... >= 2 cm 
Tipus de ciment ........................................................................................... Classe resistent>=32,5 
Toleràncies: 

- Planor de la base (regle de 3 m) ................................................................................... < 5 mm 
- Recobriment armadures ................................................................................................. - 0 cm 
- Resistència característica del formigó.................................................................... >= 80% Rn 
- Defectes superficials ................................................................................... <= 15% superfície 
- Cocons ................................................................................................................. <= 3/10 dm2 
- Fissures 

- Amplària ............................................................................................................ <= 0,1 mm 
- Llargària ................................................................................................................. <= 2 cm 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
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: En el mateix lloc on s'ha de col.locar i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 

 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col.locar i de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 
*EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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*  UNE  135-111-94  "Sistemas  viales  de  contención  de  vehículos.  Barreras  de  hormigón- 
Definiciones, clasificación, dimensiones y tolerancias." 
* UNE 135-112-94 "Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón- Materiales 
básicos y control de ejecución." 

 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 
UNE 135-121-99 "Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Valla de perfil 
de doble onda. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y ensayos." 

 
 
 
 
 
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 

 
 

1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIO: 
Elements accessoris per a la implantació d’elements de senyalització o de protecció de vialitat. 
S'han considerat els elements següents: 

- Suport de perfil d’acer laminat i galvanitzat en calent, per a barreres de seguretat. 
- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 
- Captallums per a barreres de seguretat 
- Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 
- Suport de tub d’acer laminat i galvanitzat en calent, per a senyals de trànsit 
- Suport de tub d’alumini pintat per a senyals de trànsit. 
- Estructures de suport, per a senyals: 

- Banderola 
- Pòrtic 

 
SUPORTS I ESTRUCTURES DE SUPORT D’ACER PER A BARRERES DE SEGURETAT 
FLEXIBLES: 
L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser 
les especificades en el projecte. 
El material, les dimensions i les toleràncies han de complir l'especificat a la norma UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tots els elements han d'estar protegits de la corrosió mitjançant un recobriment galvanitzat en 
calent que ha de complir l'especificat a les normes UNE 37-507, UNE 37-501 i UNE 37-508. 
Protecció del galvanitzat ............................................................................................. >= 505 g/m2 
Puresa del zinc.....................................................................................................................>= 99% 

 
AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a barreres de 
seguretat. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
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Tipus d'acer ....................................................................................................................... S 235 JR 

 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, recobert a 
l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 
Ha de ser capaç de reflectir la major part de la llum incident. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en la seva 
superfície. 
Tipus d'acer ....................................................................................................................... S 235 JR 
Gruix ...................................................................................................................................... 3 mm 

 
PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIO PER A BARRERES DE 
SEGURETAT: 
Conjunt d'elements  de  fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i  galvanitzats en calent, 
necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 
Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 
Unió separadors al suport: 

- Cargols, femelles i volanderes .................................................................................. M16 x 35 
(segons DIN 7990, DIN 7989 i UNE_EN 24034) 

- Qualitat dels cargols............................................................................................................ 5.6 
Unió entre barreres: 

- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 
- Qualitat dels cargols............................................................................................................ 4.6 
- Femelles .............................................................................................. M16 (UNE-EN 24034) 

 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en calent. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 
Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions han de ser 
les especificades a la figura 13 UNE 135-122. 
No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 
Tipus d'acer ........................................................................................... S 235 JR (UN_EN 10025) 
Allargament fins a la ruptura...............................................................................................>= 24% 
Gruix de la planxa .................................................................................................................. 3 mm 

 
SUPORTS PER A SENYALS 
Han d'estar preparats per a la unió a l’element que suporten per mitjà de cargols o abraçadores. 
Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135-312 i UNE 135- 
314. 
No han de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Els ancoratges per a plaques i lamel·les, així com els cargols de sustentació, han de complir 
l’especificat a les normes, les normes UNE 135-312 i UNE 135-314. Els ancoratges, cargols i 
accessoris per a pòrtics i banderoles han de complir l’especificat a la norma UNE 135-315 en el cas 
d’elements d’acer galvanitzat, i UNE 135-316 en el cas d’elements d’alumini. 

 
SUPORTS DE TUB D’ALUMINI PER A SENYALS 
Els pals han de ser de tub cilíndric acanalat, en perfil d’alumini i pintats amb pintura de pols de 
poliester o anoditzats. 

 
Dimensions: 
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- Suports amb corredera telescòpica: 
 

+-------------------------------------------------------------------------+ 
¦ TIPUS ¦ Alçària ¦ Diàmetre ¦ Gruix ¦ Alçària ¦ Diàmetre ¦ 
¦ ¦ (m) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦ corredera ¦corredera(mm)¦ 
¦-------------------------------------------------------------------------¦ 
¦ 1 ¦ 2,5 ¦ 80-90 ¦ 4-5 ¦fins a 4 mòduls¦ 60-80 ¦ 
¦ 2 ¦ 2,5 ¦ 110-120 ¦ 5-8 ¦fins a 6 mòduls¦ 75-100 ¦ 
¦ 3 ¦ 2,5 ¦ 140-170 ¦ 5-12 ¦fins a 6 mòduls¦ 75-120 ¦ 
+-------------------------------------------------------------------------+ 
- Suports sense corredera telescòpica: 

+------------------------------------------------+ 
¦ TIPUS ¦ Alçària ¦ Diàmetre ¦ Gruix ¦ 
¦ ¦ ¦ (mm) ¦ (mm) ¦ 
¦------------------------------------------------¦ 
¦ 1 ¦fins a 4 mòduls¦ 60-80 ¦ 3-5 ¦ 
¦ 2 ¦fins a 6 mòduls¦ 75-100 ¦ 4-6 ¦ 
¦ 3 ¦fins a 6 mòduls¦ 110-120 ¦ 5-8 ¦ 
¦ 4 ¦fins a 6 mòduls¦ 120-140 ¦ 5-12 ¦ 
¦ 5 ¦fins a 6 mòduls¦ 140-170 ¦ 5-12 ¦ 
+------------------------------------------------+ 

 
ELEMENTS GALVANITZATS 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. No 
ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
Protecció de galvanització........................................................................................... >= 505 g/m2 
Puresa del zinc.....................................................................................................................>= 99% 

 
ELEMENTS D’ACER INOXIDABLE 
Composició química de l'acer: 

+-----------------------------------------+ 
¦ ¦ AISI 304 ¦ AISI 316 ¦ 
¦ ¦-----------------¦------------------¦ 
¦ C ¦ <= 0,08% ¦ <= 0,08% ¦ 
¦ Mn ¦ <= 2,00% ¦ <= 2,00% ¦ 
¦ Si ¦ <= 1,00% ¦ <= 1,00% ¦ 
¦ Cr ¦ 18,00% - 20,00% ¦ 16,00% - 18,00% ¦ 
¦ Ni ¦ 8,00% - 10,50% ¦ 10,00% - 14,00% ¦ 
¦ Mo ¦ - ¦ 2,00% - 2,50% ¦ 
+-----------------------------------------+ 

 
Resistència a la tracció ............................................................................................ >= 600 N/mm2 

 
ESTRUCTURES DE SUPORT PER A SENYALS: 
La forma i dimensions dels perfils han d’estar en funció de la superfície de les senyals a les que han 
de donar suport, i de la llum o voladiu del pòrtic o banderola, respectivament. 
El braç de la banderola i el travesser dels pòrtics han de tenir una secció constant en tota la seva 
llargària. 
Els muntants han de tenir una amplària igual a la del braç o travesser associat. 
L’amplària dels muntants, en la base ha de ser més gran o igual a l’amplària en el cap més 300 mm. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
SUPORTS DE PERFILS IPN O TUBS D'ACER, I AMORTIDORS PER A BARRERES DE 
SEGURETAT: 
Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 
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TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Subministrament:  Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 
designació de l'acer. 
Emmagatzematge:  En  el  mateix  lloc  on  serà  col.locat,  de  manera  que  no  s'alterin  les  seves 
característiques. 

 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT i PARTS 
PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes de manera que no s'alterin les seves característiques. A 
l'exterior hi ha d'haver les característiques de l'element de fixació i el nombre d'unitats que conté. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

 
ESTRUCTURES PER A SUPORT DE SENYALS: 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. Cada un dels 
mòduls que formen el suport, ha de portar gravat el nom del fabricant. 
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de 
manera que no s'alterin les seves condicions. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

SUPORTS D'ACER: 
m de llargària de suport necessari subministrat a l'obra. 

 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIO PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu suport. 

 
AMORTIDORS, CAPTALLUMS, TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX Y SUPORTS 
PER A SENYALS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
PORTICS PER A SUBJECCIÓ DE SENYALS 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la D.T 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SUPORTS DE PERFILS IPN O TUBS D'ACER: 
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación" 

 
CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
*  "Recomendaciones  para  el  Empleo  de  Placas  Reflectantes  en  la  Señalización  Vertical  de 
Carreteras." MOPU. 

 
AMORTIDORS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIO I TERMINALS EN FORMA DE CUA 
DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* UNE 135-122-99 "Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos 
accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricación y ensayos." 

 
ELEMENTS D’ACER INOXIDABLE 
UNE 36-016-89 (1) "Aceros inoxidables. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro de barras, 
alambrón y piezas forjadas". 
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UNE 36-016-89 (2) "Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de productos 
planos para usos generales". 

 
 
 
 

11 BD - MATERIALS PER A EVACUACIO,CANALITZACIO, VENTILACIO 
 

BD1 - TUBS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 

BD13 - TUBS DE PVC 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Tubs i peces especials de PVC no plastificat, injectat, per a evacuació d'aigües pluvials i residuals. 
Inclou els tubs corresponents a les connexions dels diferents aparells amb el baixant, caixa o pericó 
(petita evacuació), així com tubs per a claveguerons i baixants. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Baixants i claveguerones penjats 
- Claveguerons soterrats 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els tubs han d'anar identificats per la lletra corresponent o la sèrie a la qual pertanyen. 
Els de la sèrie F podràn utilitzar-se per a l'evacuació d'aigües pluvials així com per a ventilació 
primària i secundària. 
Els de la sèrie C podan utilitzar-se per a l'evacuació d'aigües residuals (llevat en casos especials 
d'aigües agressives o d'altes temperatures constants) a més de tots els usos propis de la sèrie F. 
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a 
l'eix, i les boques que facin falta per a la seva unió per encolat o junt elàstic. 
No han de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. 

 
BAIXANTS I CLAVEGUERONS PENJATS: 
Característiques geomètriques: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ │ │ │ Gruix de paret │ 
│Diàmetre │Tolerància │ Llargària 
│────────────────────────────────────│ 
│nominal │ Diàmetre │embocadura │ Sèrie F │ Sèrie C │ 
│ (mm) │ exterior │ (mm) │─────────────────│──────────────────│ 
│  │ (mm) │  │(mm) │Tolerància │(mm) │Tolerància │ 
│  │  │  │ │ (mm) │ │ (mm) │ 
│─────────│───────────│───────────│─────│───────────│─────│────────────│ 
│ 32 │ + 0,3 │ 23 │ 1,8 │ + 0,4 │ 3,2 │ + 0,5 │ 
│ 40 │ + 0,3 │ 26 │ 1,8 │ + 0,4 │ 3,2 │ + 0,5 │ 
│ 50 │ + 0,3 │ 30 │ 1,8 │ + 0,4 │ 3,2 │ + 0,5 │ 
│ 75 │ + 0,3 │ 40 │ 1,8 │ + 0,4 │ 3,2 │ + 0,5 │ 
│ 90 │ + 0,3 │ 46 │ 1,9 │ + 0,4 │ 3,2 │ + 0,5 │ 
│ 110 │ + 0,4 │ 48 │ 2,2 │ + 0,4 │ 3,2 │ + 0,5 │ 
│ 125 │ + 0,4 │ 51 │ 2,5 │ + 0,5 │ 3,2 │ + 0,5 │ 
│ 160 │ + 0,5 │ 58 │ 3,2 │ + 0,5 │ 3,2 │ + 0,5 │ 
│ 200 │ + 0,6 │ 66 │ 4,0 │ + 0,6 │ 4,0 │ + 0,6 │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Resistència a la tracció (UNE 53-112) .................................................................... >= 490 kg/cm2 
Allargament fins a la ruptura (UNE 53-112).......................................................................>= 80% 
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Resistència a la pressió interna (UNE 53-114) ...................................................No s'ha de trencar 
Densitat (UNE 53-020) ....................................................................................... 1,35 - 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114) .............................................................>= 79°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114)...................................................................Ha de complir 
Estanquitat a l'aigua i a l'aire 
per a unions amb junt elàstic (UNE 53-114) .............................................................Ha de complir 
Toleràncies: 

- Ovalació: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre │Tolerància de l'ovalació │ Tolerància de l'ovalació │ 
│nominal │en la llargària efectiva │a la zona de l'embocadura │ 
│  (mm) │ (mm) │ (mm) │ 
│─────────│─────────────────────────│───────────────────────────│ 
│ │ + 0,5 │ + 1,0 │ 
│ 32 │─────────────────────────│───────────────────────────│ 
│ │ - 0 │ - 0 │ 
│─────────│─────────────────────────│───────────────────────────│ 
│ │ + 0,5 │ + 1,0 │ 
│ 40 │─────────────────────────│───────────────────────────│ 
│ │ - 0 │ - 0 │ 
│─────────│─────────────────────────│───────────────────────────│ 
│ │ + 0,6 │ + 1,2 │ 
│ 50 │─────────────────────────│───────────────────────────│ 
│ │ - 0 │ - 0 │ 
│─────────│─────────────────────────│───────────────────────────│ 
│ │ + 0,9 │ + 1,8 │ 
│ 75 │─────────────────────────│───────────────────────────│ 
│ │ - 0 │ - 0 │ 
│─────────│─────────────────────────│───────────────────────────│ 
│ │ + 1,0 │ + 2,0 │ 
│ 90 │─────────────────────────│───────────────────────────│ 
│ │ - 0 │ - 0 │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 
 
CLAVEGUERONS SOTERRATS: 
Característiques geomètriques: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre │Tolerància │Longitud mínima embocadura │ Gruix de paret │ 
│nominal │ Diàmetre │───────────────────────────│─────────────────────│ 
│ (mm) │ exterior │ junt │ junt │nominal │tolerància │ 
│  │ (mm) │ encolat │ elàstic │  (mm) │ (mm) │ 
│  │  │ (mm) │ (mm) │ │ │ 
│─────────│───────────│─────────────│─────────────│────────│────────────│ 
│ 110 │ + 0,4 │ 48 │ 66 │ 3,0 │ + 0,5 │ 
│ 125 │ + 0,4 │ 51 │ 71 │ 3,1 │ + 0,5 │ 
│ 160 │ + 0,5 │ 58 │ 82 │ 4,0 │ + 0,6 │ 
│ 200 │ + 0,6 │ 66 │ 98 │ 4,9 │ + 0,7 │ 
│ 250 │ + 0,8 │ 74 │ 138 │ 6,1 │ + 0,9 │ 
│ 315 │ + 1,0 │ 82 │ 151 │ 7,7 │ + 1,0 │ 
│ 400 │ + 1,0 │ - │ 168 │ 9,8 │ + 1,2 │ 
│ 500 │ + 1,0 │ - │ 198 │ 12,2 │ + 1,5 │ 
│ 630 │ + 1,0 │ - │ 237 │ 15,4 │ + 1,8 │ 
│ 710 │ + 1,0 │ - │ 261 │ 17,4 │ + 2,0 │ 
│ 800 │ + 1,0 │ - │ 288 │ 19,6 │ + 2,2 │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Resistència a la tracció (UNE 53-112) .................................................................... >= 450 kg/cm2 
Allargament fins a la ruptura (UNE 53-112).......................................................................>= 80% 
Resistència a la pressió interna (UNE 53-332) ...................................................No s'ha de trencar 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-332) .............................................................>= 79°C 
Comportament a la calor, variació longitudinal ....................................................................<= 5% 
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Estanquitat a l'aigua i a l'aire 
per unions amb junt elàstic (UNE 53-332)................................................................Ha de complir 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: A cada tub i a la peça especial o a l'albarà de lliurament hi ha d'haver les dades 
següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Diàmetre nominal i gruix 
- Sigles PVC 

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* UNE 53-114-88 (1) 4R "Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas 
pluviales y residuales. Medidas." 
* UNE 53-332-90 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para 
canalizaciones subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües. 
Características y métodos de ensayo." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
BD1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ 
ESTÀTICA 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els seus 
paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida i un 
cargol o dos cargols galvanitzats. 
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes. 
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 
Diàmetre de l'abraçadora (D) ............................................................................... 5 <= D <= 50 cm 
Amplària.......................................................................................................................... >= 1,5 cm 
Gruix ............................................................................................................................. >= 0,05 cm 
Recobriment de protecció (galvanització)................................................................... >= 275 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment.........................................................................................>= 98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb la UNE 7-183 i UNE 37-501. 
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les 
dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre del tub que abraça 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 

 
BD55 - TUBS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Tub recte de secció circular, obtingut per un procés d'emmotllament d'un formigó amb contingut 
baix de granulats fins. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub no ha de tenir esquerdes, escrostonaments, ni obturacions de la part porosa. 
Ha de ser de secció constant i gruix uniforme a tota la seva llargària, excepte als extrems, que han 
d'acabar amb encaix. 
La superfície interior ha de ser regular i sense rebaves. S'admeten petites irregularitats locals que 
no disminueixin la qualitat del tub ni la capacitat del desguàs. 
Superfície d'absorció ......................................................................... >= 20% de la superfície total 
Resistència a l'aixafament (Norma ASTM C.497), càrrega de ruptura: 

- Diàmetre < 35 cm .............................................................................................. >= 1000 kp/m 
- Diàmetre 35-70 cm ............................................................................................ >= 1400 kp/m 
- Diàmetre > 70 cm .............................................................................................. >= 2000 kp/m 

Capacitat d'absorció a 1 kg/cm2 de pressió hidrostàtica ................................... >= 50 l/min x dm2 
Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning......................................................... <= 0,021 
Toleràncies: 

- Diàmetre interior: 
┌──────────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre │Tolerància en el diàmetre interior │ 
│ (cm) │ (mm) │ 
│─────────│────────────────────────────────────│ 
│ 15 │ ± 3 │ 
│ 20 │ ± 3 │ 
│ 25 │ ± 3 │ 
│ 30 │ ± 4 │ 
│ 40 │ ± 4 │ 
└──────────────────────────────────────────────┘ 

 
- Rectitud .................................................................................................................. ± 10 mm/m 
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: A cada peça o albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Identificació del producte 
- Diàmetre nominal 
- Número d'identificació de la sèrie o data de fabricació 

Emmagatzematge:  En  llocs  protegits  del  sol  i  de  les  gelades.  Assentats  horitzontalmenent o 
verticalment sobre superfícies planes, o bé apilats en posició horitzontal de manera que la càrrega 
no superi el 50% de la resistència a l'aixafament. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
BD5Z - MATERIALS AUXILIARS PER A DRENATGES 

 

 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIO: 
Bastiments i reixes per a embornals, interceptors, buneres, gàrgoles o pericons. 
S'han considerat els elements següents: 

- Bastiment circular o rectangular de perfil d'acer galvanitzat, amb o sense traves 
- Bastiment de fosa grisa 
- Reixa rectangular practicable o fixa de fosa grisa 
- Reixa circular o rectangular practicable d'acer galvanitzat amb engraellat i platines 
- Reixa rectangular fixa de perfil d'acer 

 
BASTIMENT: 
Ha de ser pla i ben escairat. 
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 
No han de tenir cops ni d'altres defectes. 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el 
bastiment és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge .................................................................................... <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació................................................................................... >= 30 mm 
Toleràncies: 

- Alçària del bastiment ................................................................................................ ± 1,5 mm 
- Amplària (sempre que l'encaix 
de la reixa sigui el correcte) ......................................................................... <= 0,25% llargària 
- Rectitud dels perfils: Fletxa ....................................................................... <= 0,25% llargària 
- Dimensions exteriors del bastiment ............................................................................. ± 2 mm 

 
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 
Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material. 
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Separació entre traves .................................................................................................... <= 100 cm 
Dimensions del tub de travada ..................................................................................... 20 x 20 mm 
Alçària del passamà de travada ............................................................................................ 60 mm 

 
BASTIMENT AMB REIXA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 

 
REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
La reixa ha de ser plana. 
A cada peça de fosa ha de figurar, marcat de manera indeleble, el nom del fabricant. 
Amplària màxima dels espais entre barrots: 

- 0° <= A <= 45° ........................................................................................................ <= 32 mm 
- 45° <= A <= 135° .................................................................................................... <= 42 mm 

Llargària màxima de l'espai entre barrots: 
- 0° <= A <= 45° ...................................................................................................... <= 170 mm 
- 45° <= A <= 135° ................................................................................................. Sense límits 

(A = angle de l'eix longitudinal dels espais entre barrots respecte al sentit del trànsit) 
Toleràncies: 

- Dimensions .................................................................................................................. ± 1 mm 
- Guerxament.................................................................................................................. ± 2 mm 
- Planor ........................................................................................................................... ± 1 mm 

 
REIXA FIXA: 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el 
bastiment és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge .................................................................................... <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació................................................................................... >= 30 mm 

 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer A/37B, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha de estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni 
taques. 
Límit elàstic de l'acer ...............................................................................................>= 24 kg/mm2 
Resistència a tracció de l'acer...................................................................................>= 34 kg/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat ......................................................................... >= 360 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment.........................................................................................>= 98,5% 

 
ELEMENTS DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 
blanca. 
No ha de tenir defectes superficials o interns, com ara: porus, esquerdes, rebaves, bufaments, 
inclusions de sorra, etc. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior. 
La peça ha d'estar neta, lliure de sorra solta, d'òxid o de qualsevol tipus de brutícia superficial. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, 
proveta cilíndrica (UNE 36-111)..............................................................................>= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE-EN 10003-1)............................................................................... >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments ..................................................................................<= 10% 
Contingut de fòsfor ..........................................................................................................<= 0,15% 
Contingut de sofre ............................................................................................................<= 0,14% 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
BASTIMENT: 
Subministrament:  Amb  les  proteccions necessàries  perquè  arribi  a  l'obra  amb  les  condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge:  En  posició  horitzontal  sobre  superfícies  planes  i  rígides  per  tal  d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 

 
REIXA: 
Subministrament: Embalades en caixes. 
Emmagatzematge:  En  posició  horitzontal  sobre  superfícies  planes  i  rígides  per  tal  d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 

 

 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
BASTIMENT PER A INTERCEPTOR O PER A EMBORNAL AMB TRAVES: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 
REIXA,  BASTIMENT  PER  A  BUNERA  O  PER  A  EMBORNAL  SENSE  TRAVES,  O 
BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
* UNE 41-300-87 "Dispositivos de cubrición y cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos tipo, marcado." 
* UNE 41-301-89 "Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes de saneamiento y de 
distribución de agua potable." 
* UNE 41-301-93 ERRATUM "Dispositivos de cubrición y cierre utilizados en las redes de 
saneamiento y distribución de agua potable." 

 
ELEMENTS DE FOSA GRISA: 
* UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas." 
* ISO/R 185-1961 "Clasificación de la fundición gris." 

 
 
 
 
 
 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 

 
BD7C - TUBS DE FORMIGO AMB VORERA INTERIOR I VOLTA 

 
 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
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Tub recte amb vorera interior, volta i base plana, amb els extrems acabats amb encaix, obtingut per 
un procés d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense armadura. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de 
diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. 
El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems de l'encaix han d'acabar amb 
un tall recte perpendicular a l'eix, sense rebaves. 
No  ha  de  tenir  escrostaments,  esquerdes  que  travessin  la  paret,  ni  defectes  que  indiquin 
imperfeccions en el procés d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no 
disminueixin la qualitat del tub, ni la capacitat de desguàs. 
La D.F. pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament 
d'una  mostra de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Tuberias deSaneamiento de Poblaciones" del MOPU. 
Les dimensions nominals corresponen al diàmetre interior del tub. 
Resistència a l'aixafament i gruix de la paret: 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Dimensions del tub │Resistència a l'aixafament │Gruix de la paret │ 
│ (cm) │ (kg/m) │ (mm) │ 
│───────────────────│───────────────────────────│───────────────────│ 
│ 60 x 130 │ >= 5000 │ >= 15 │ 
│ 90 x 160 │ >= 6000 │ >= 16 │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Llargària ......................................................................................................................... >= 100 cm 
....................................................................................................................................... <= 250 cm 

Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning......................................................... <= 0,012 
Resistència característica estimada a la compressió 
del formigó, al cap de 28 dies, proveta cilíndrica ................................................... >= 275 kg/cm2 
Estanquitat a 1 kg/cm2 
de pressió interior (T.H.M.) ..........................................No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de trencament ..................................................................................... >= 2 kg/cm2 
Toleràncies: 

- Amplària interior: 
┌────────────────────────────────────────┐ 
│Dimensions nominals │Amplària interior │ 
│ (cm) │ (mm) │ 
│────────────────────│───────────────────│ 
│ 60 x 130 │ ± 6 │ 
│ 90 x 160 │ ± 7 │ 
└────────────────────────────────────────┘ 

- Alçària interior ............................................................................................................. ± 8 mm 
- Llargària nominal............................................................................................................. ± 2% 
- Gruix nominal .................................................................................................................. ± 5% 
...................................................................................................................................... <= 3 mm 
- Rectitud .................................................................................................................... ± 5 mm/m 
.................................................................................................................................... <= 10 mm 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Dimensions nominals 
- Pressió de treball o indicació: Sanejament 
- Identificació de la sèrie o data de fabricació 
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Emmagatzematge: Protegits del sol i de les gelades. Assentats horitzontalment sobre superfícies 
planes o bé apilats de manera que la càrrega no superi el 50% de la resistència a l'aixafament del 
tub. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 

 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIO: 
Tubs de PVC per a l'execució d'obres de drenatge. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Tub de PVC injectat per a unió encolada 
- Tub de PVC injectat per a unió elàstica amb anella elastomèrica 
- Tub de PVC de formació helicoïdal per anar formigonat i per a unió elàstica amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal autoportant per a unió elàstica amb massilla 

 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

 
TUB DE PVC INJECTAT: 
Tub rígid, injectat, de clorur de polivinil no plastificat, amb un extrem llis i bisellat i l'altre esbocat. 
Els junts han de ser estancs segons els assajos prescrits a la UNE 53-332. 
Han de superar els assajos de resistència a l'impacte, a la tracció i de pressió interna descrits a la 
UNE 53-112. 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 3 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 

- Designació comercial 
- Sigles PVC 
- Diàmetre nominal en mm 
- UNE 53-332 

Gruix de la paret: 
+---------------------------------+ 
¦Diàmetre nominal ¦Gruix nominal ¦ 
¦ (mm) ¦ (mm) ¦ 
¦-----------------¦---------------¦ 
¦ 110 ¦ 3,0 ¦ 
¦ 125 ¦ 3,1 ¦ 
¦ 160 ¦ 4,0 ¦ 
¦ 200 ¦ 4,9 ¦ 
¦ 250 ¦ 6,1 ¦ 
¦ 315 ¦ 7,7 ¦ 
¦ 400 ¦ 9,8 ¦ 
¦ 500 ¦ 12,2 ¦ 
¦ 630 ¦ 15,4 ¦ 
¦ 710 ¦ 17,4 ¦ 
¦ 800 ¦ 19,6 ¦ 
+---------------------------------+ 
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Densitat ................................................................................................................... >= 1350 kg/m3 
................................................................................................................................ <= 1460 kg/m3 

Temperatura de reblaniment VICAT .................................................................................>= 79°C 
Comportament front la calor (variacions en sentit longitudinal)............................................. < 5% 
Allargament fins el trencament ...........................................................................................>= 80% 
Resistència a la tracció .................................................................................................. >= 45 MPa 
Toleràncies: 

- Diàmetre exterior mig: 
- 110 mm <= DN <= 250 mm ...................................................................... + 0,3% DN mm 
- 315 mm <= DN <= 800 mm ................................................................................... + 1 mm 

- Gruix de la paret: 
 

+---------------------------------------+ 
¦Gruix nominal ¦Tolerància en el gruix ¦ 
¦ (mm) ¦ (mm) ¦ 
¦--------------¦------------------------¦ 
¦ 3,0 ¦ + 0,5 ¦ - 0,0 ¦ 
¦ 3,1 ¦ + 0,5 ¦ - 0,0 ¦ 
¦ 3,9 ¦ + 0,6 ¦ - 0,0 ¦ 
¦ 4,9 ¦ + 0,7 ¦ - 0,0 ¦ 
¦ 6,1 ¦ + 0,9 ¦ - 0,0 ¦ 
¦ 7,7 ¦ + 1,0 ¦ - 0,0 ¦ 
¦ 9,8 ¦ + 1,2 ¦ - 0,0 ¦ 
¦ 12,2 ¦ + 1,5 ¦ - 0,0 ¦ 
¦ 15,4 ¦ + 1,8 ¦ - 0,0 ¦ 
¦ 17,4 ¦ + 2,0 ¦ - 0,0 ¦ 
¦ 19,6 ¦ + 2,2 ¦ - 0,0 ¦ 
+---------------------------------------+ 

 
- Llargària ..................................................................................................................... + 10 mm 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord amb la norma UNE 53-332. 
 
TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIO ENCOLADA: 
Diàmetre interior de l'embocadura (tubs per a unió elàstica): 

 
+-----------------------------------------------+ 
¦ DN ¦Diàmetre interior mig ¦Llargària mínima ¦ 
¦(mm) ¦ (mm) ¦ (mm) ¦ 
¦ ¦----------------------¦------------------¦ 
¦ ¦ mínim ¦ màxim ¦ ¦ 
¦-----¦----------¦-----------¦------------------¦ 
¦ 110 ¦ 110,0 ¦ 111,2 ¦ 48 ¦ 
¦ 125 ¦ 125,0 ¦ 126,2 ¦ 51 ¦ 
¦ 160 ¦ 160,1 ¦ 161,4 ¦ 58 ¦ 
¦ 200 ¦ 200,3 ¦ 201,4 ¦ 66 ¦ 
¦ 250 ¦ 250,3 ¦ 251,4 ¦ 74 ¦ 
¦ 315 ¦ 315,3 ¦ 316,4 ¦ 82 ¦ 
+-----------------------------------------------+ 

 
 
 
TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIO AMB ANELLA ELASTOMERICA: 
A l'interior de l'embocadura hi ha d'haver un junt de goma 
Diàmetre interior de l'embocadura (arrodonint al 0,1 mm superior).................... >= 0,3% DN mm 
(DN = diàmetre nominal en mm ) 
Llargària mínima de l'embocadura, sense contar l'allotjament de l'anella elastomèrica: 

 
 
 

+----------------------------------------------------+ 
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¦Diàmetre nominal ¦Llargària mínima de l'embocadura ¦ 
¦ (mm) ¦ (mm) ¦ 
¦-----------------¦----------------------------------¦ 
¦ 110 ¦ 46 ¦ 
¦ 125 ¦ 50 ¦ 
¦ 160 ¦ 59 ¦ 
¦ 200 ¦ 70 ¦ 
¦ 250 ¦ 86 ¦ 
¦ 315 ¦ 101 ¦ 
¦ 400 ¦ 122 ¦ 
¦ 500 ¦ 146 ¦ 
¦ 630 ¦ 178 ¦ 
¦ 710 ¦ 199 ¦ 
¦ 800 ¦ 222 ¦ 
+----------------------------------------------------+ 

 
 
TUB DE FORMACIO HELICOIDAL: 
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les 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 sense 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 millonèsimes/°C 
............................................................................................................... <= 80 millonèsimes/°C 
- Temperatura de reblaniment Vicat..............................................................................>= 79°C 
- Resistència a la tracció simple .............................................................................. 500 kp/cm2 
- Allargament a la rotura ................................................................................................>= 80% 
- Absorció d'aigua ................................................................................................. <= 1 mg/cm2 
- Opacitat ............................................................................................................................ 0,2% 

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra 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 superfícies planes, s'han de capicular les embocadures 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 

 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 

 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
TUB DE PVC INJECTAT PER A UNIO AMB ANELLA ELASTOMERICA O PER A UNIO 
ENCOLADA DE DN <= 315 MM: 
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* UNE 53-332-90 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para 
canalizaciones  subterráneas,  enterradas  o  no  y  empleadas  para  la  evacuación  y  desagües. 
Características y métodos de ensayo." 

 
TUB DE FORMACIO HELICOIDAL O TUB INJECTAT PER A UNIO ENCOLADA DE DN > 
315 MM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 

 
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE 

 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIO: 
Materials complementaris per a l'execució de pous de registre. 
S'han considerat els materials següents: 

- Bastiment de base i tapa circular emmotllats, de fosa 
- Graó de polipropilè armat 
- Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de 

registre 
 
BASTIMENT I TAPA: 
La fosa ha de ser gris, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa 
blanca. 
No ha de tenir defectes superficials com esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc. 
Ambdues peces han de ser planes. Han de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les 
càrregues del trànsit. 
La tapa ha de tenir un forat o un altre dispositiu per a poder-la aixecar. 
El bastiment i la tapa han d'estar mecanitzats, de manera que la tapa recolzi sobre el bastiment al 
llarg de tot el seu perímetre. 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, òxid o qualsevol altre tipus de residu. 
Pas útil: 

- Diàmetre tapa 70 cm .......................................................................................... Aprox. 65 cm 
- Diàmetre tapa 60 cm .......................................................................................... Aprox. 53 cm 

Franquícia total entre tapa i bastiment .............................................................................. >= 2 mm 
................................................................................................... <= 4 mm 

Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-111).....................................................>= 18 kg/mm2 
Duresa Brinell (UNE-EN 10003-1)............................................................................... >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments ..................................................................................<= 10% 
Contingut de fòsfor ..........................................................................................................<= 0,15% 
Contingut de sofre ............................................................................................................<= 0,14% 
Toleràncies: 

- Diàmetre de la tapa (sempre que encaixi correctament) .............................................. ± 2 mm 
- Guerxament de la tapa o del bastiment en zona de recolzament ....................................... Nul 

 
GRAONS: 
Han de tenir forma de U. 
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Han de tenir topes laterals que impedeixin el lliscament lateral del peu. 
Han de tenir estries o ressalts que facilitin l’antilliscament. 
Llargària entre extrems de la travessa de recolzament ............................................. 300 - 400 mm 

 
GRAÓ DE POLIPROPILÈ ARMAT: 
Graó de  polipropilè  amb  ànima  d’acer,  fabricat  encapsulant  a  alta  pressió  un  copolímer  de 
polipropilè a un rodó de ferro acerat. 
El graó ha d’estar recorregut internament per un rodó d’acer. 
Els extrems han de ser lleugerament cònics per a facilitar l’ancoratge del graó. 
El recobriment de polipropilè ha de formar ressalts i entalladures per millorar l’antilliscament. 
Ha de tenir certificat de les seves característiques mecàniques i resistència als agents químics. 
Diàmetre del rodó d’acer................................................................................................. >= 12 mm 

 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIO: 
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i 
una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt flexible entre el pou de 
registre i el tub. 
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals. 
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic. 
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció. 
No ha de tenir porus. 
La goma del junt ha de complir les condicions següents: 
Duresa nominal (UNE 53-549) ................................................................................. 40 - 60 IRHD 
Resistència a la tracció (UNE 53-510) ............................................................................ >= 9 MPa 
Allargament a trencament (UNE 53-510) .........................................................................>= 300% 
Deformació remanent per compressió (UNE 53-511): 

- A temperatura laboratori, 70 h .....................................................................................<= 12% 
- A 70°C, 22 h ................................................................................................................<= 25% 

Envelliment accelerat (7 dies, 70°C); variació màxima respecte dels valors originals (UNE 53-548): 
- Duresa ....................................................................................................................... - 5 IRHD 
.................................................................................................................................... + 8 IRHD 
- Resistència a la tracció.................................................................................................... - 20% 
- Allargament a trencament ............................................................................................... - 30% 
.......................................................................................................................................... + 10% 

Immersió en aigua (7 dies, 70°C); canvi de volum (UNE 53-540) .......................................... <= 0 
................................................................................................................................................ + 8% 

Relaxació d'esforços a compressió (UNE 53-611): 
- A 7 dies ........................................................................................................................<= 16% 

- A 90 dies ......................................................................................................................<= 23% 
Canvi de duresa a temperatures baixes (7 dies, - 10°C) (UNE 53-631) .................... <= +15 IRHD 
Fragilitat a temperatura baixa (- 25°C) (UNE 53-541) ................... No s'ha de trencar cap proveta 
Toleràncies: 

- Duresa de la goma ....................................................................................................± 5 IRHD 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

BASTIMENT I TAPA O FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIO: 
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant. 
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques. 

 
GRAO: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

BASTIMENT I TAPA: 
* UNE 36-111-73 1R "Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas." 

 
GRAONS: 
UNE 127-011-95 EXP “Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión.” 

 
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIO: 
*  UNE  53-571-89  "Elastómeros.  Juntas  de  estanqueidad  de  goma  maciza  para  tuberías  de 
suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales." 

 
 
 
 
 
 
BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A BAIXANTS I DESGUASSOS 

 
BDW3 - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PVC 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, 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 baixants de fibrociment 
- Accessoris i elements especials per a desguàs de PVC sèrie C 
- Accessoris i elements especials per a baixants de PVC sèries F i C 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
- Elements especials per a desguàs de tub de plom 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques 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  constar  les  característiques  d'identificació 
següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
FIBROCIMENT: 
* UNE 88-202-78 "Tubos, juntas y piezas de amianto cemento para conducciones sanitarias de 
edificación." 

 
DESGUÀS DE PVC: 
* UNE 53-332-90 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para 
canalizaciones  subterráneas,  enterradas  o  no  y  empleadas  para  la  evacuación  y  desagües. 
Características y métodos de ensayo." 

 
BAIXANT DE PVC: 
* UNE 53-114-88 (1) 4R "Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado  para  unión  con  adhesivo  y/o  junta  elástica,  utilizados  para  evacuación de  aguas 
pluviales y residuales. Medidas." 

 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
BDY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS 

 
BDY3 - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PVC 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, 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 baixants de fibrociment 
- Accessoris i elements especials per a desguàs de PVC sèrie C 
- Accessoris i elements especials per a baixants de PVC sèries F i C 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 
- Elements especials per a desguàs de tub de plom 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques 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  constar  les  característiques  d'identificació 
següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

FIBROCIMENT: 
* UNE 88-202-78 "Tubos, juntas y piezas de amianto cemento para conducciones sanitarias de 
edificación." 

 
DESGUÀS DE PVC: 
* UNE 53-332-90 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para 
canalizaciones  subterráneas,  enterradas  o  no  y  empleadas  para  la  evacuación  y  desagües. 
Características y métodos de ensayo." 

 
BAIXANT DE PVC: 
* UNE 53-114-88 (1) 4R "Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado  para  unión  con  adhesivo  y/o  junta  elástica,  utilizados  para  evacuación de  aguas 
pluviales y residuales. Medidas." 

 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 

12 BE - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACI´, 
CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 

 
 
BE5 - CONDUCTES RECTANGULARS 

 
BE52 - CONDUCTES RECTANGULARS METÀL.LICS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Conductes rectangulars de planxa d'acer galvanitzat en mòduls de 2 m. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les seves unions longitudinals han de ser encadellades, i els extrems han d'anar amb plecs de 180°. 
Les quatre cares han d'anar reforçades amb plec del tipus "punta de diamant". 
Els conductes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis 
de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del 
règim normal de funcionament. 
No poden tenir peces interiors soltes. 
Les superfícies internes han de ser llises. 
No han de contaminar l'aire que circula pel seu interior. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: A l'engròs i amb les corresponents tires d'unió transversal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i de la pluja. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios". 
* UNE 100-101-84 "Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias." 
* UNE 100-102-88 "Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos." 
* UNE 100-104-88 "Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BEK - REIXETES I DIFUSORS 

 
BEK2 - REIXETES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES ORIENTABLES 
HORITZONTALS 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Reixetes d'impulsió d'alumini anoditzat platejat per a fixar al bastiment. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els materials, equips i accessoris no tindran en cap de les seves parts deformacions, fissures o 
senyals d'haver estat sotmesos a maltractaments abans o durant la instal.lació. 
Les reixetes han de suportar els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire, als propis 
de la seva manipulació, així com a les vibracions que es puguin produir com a conseqüència del 
règim normal de funcionament 
No han de contaminar l'aire que circula a través seu 
Ha d'estar formada per un bastidor metàlic de perfil angular que reuneixi al conjunt d'aletes, 
preparat per a ser fixat al marc. 
Les aletes han de tenir la possibilitat de pivotar sobre un punt de suport per a poder-les orientar. 
No han de tenir aletes despreses o deformades; les aletes han de ser equidistants entre si. 
La forma d'expressio de les mesures sempre ha de ser ..................................... Llargària x Alçària 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios". 

 

BEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 

BEM1 - VENTILADORS AXIALS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Ventiladors axials de pressió baixa, mitjana o alta. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per una hèlix impulsora, un motor elèctric i un bastiment concèntric a l'hèlix. 
L'hèlix ha de ser de fosa d'alumini o de planxa d'acer comercial. 
El motor elèctric ha de tenir l'hélix acoblada a l'eix. 
El marc concèntric serveix de suport del motor i de la caixa de connexió elèctrica, és l'element de 
fixació del conjunt i ha de ser de planxa d'acer comercial. 
En fer girar manualment l'hèlix, aquesta ha de girar suaument i concèntricament. 
Han de portar una sageta ben visible que indiqui el sentit del gir i una placa amb les dades 
següents: 

 
- Nom del fabricant 
- Cabal 
- Pressió 
- Potència 
- Velocitat de gir 
- Voltatge 
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Característiques tècniques: 

 
┌────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Cabal │ Corrent │ Pressió │ Potència │ Nivell │ 
│ (m3/h) │ │ │ motor (CV) │ sonor (db) │ 
│─────────│───────────│─────────│─────────────│──────────────│ 
│  │  │ baixa │ <= 0,3 │ <= 56 │ 
│ 3000 │ Monofàsic │ mitjana │ <= 0,469 │ <= 65 │ 
│  │  │ alta │ <= 0,5 │ <= 72 │ 
│  │  │ baixa │ <= 0,25 │ <= 55 │ 
│  │ Trifàsic │ mitjana │ <= 0,5 │ <= 80 │ 
│  │  │ alta │ <= 1 │ <= 80 │ 
│─────────│───────────│─────────│─────────────│──────────────│ 
│  │  │ baixa │ <= 0,5 │ <= 72 │ 
│ 6000 │ Monofàsic │ mitjana │ <= 0,938 │ <= 68 │ 
│  │  │ alta │ <= 1,2 │ <= 70 │ 
│  │  │ baixa │ <= 0,5 │ <= 73 │ 
│  │ Trifàsic │ mitjana │ <= 1,3 │ <= 79 │ 
│  │  │ alta │ <= 3 │ <= 85 │ 
│─────────│───────────│─────────│─────────────│──────────────│ 
│ │ │ baixa │ <= 1 │ <= 68 │ 
│ 10000 │ Trifàsic │ mitjana │ <= 1,5 │ <= 76 │ 
│ │ │ alta │ <= 2 │ <= 88 │ 
│─────────│───────────│─────────│─────────────│──────────────│ 
│ │ │ baixa │ <= 1 │ <= 68 │ 
│ 15000 │ Trifàsic │ mitjana │ <= 2 │ <= 89 │ 
│ │ │ alta │ <= 3 │ <= 80 │ 
│─────────│───────────│─────────│─────────────│──────────────│ 
│ │ │ baixa │ <= 1 │ <= 76 │ 
│ 20000 │ Trifàsic │ mitjana │ <= 3 │ <= 80 │ 
│ │ │ alta │ <= 4 │ <= 91 │ 
│─────────│───────────│─────────│─────────────│──────────────│ 
│ │ │ baixa │ <= 2 │ <= 89 │ 
│ 25000 │ Trifàsic │ mitjana │ <= 3 │ <= 81 │ 
│ │ │ alta │ <= 5,5 │ <= 91 │ 
│─────────│───────────│─────────│─────────────│──────────────│ 
│ │ │ baixa │ <= 3 │ <= 79 │ 
│ 30000 │ Trifàsic │ mitjana │ <= 4 │ <= 83 │ 
│ │ │ alta │ <= 7,5 │ <= 92 │ 
│─────────│───────────│─────────│─────────────│──────────────│ 
│ │ │ baixa │ <= 3 │ <= 80 │ 
│ 35000 │ Trifàsic │ mitjana │ <= 5,5 │ <= 86 │ 
│ │ │ alta │ <= 10 │ <= 89 │ 
│─────────│───────────│─────────│─────────────│──────────────│ 
│ │ │ baixa │ <= 3 │ <= 81 │ 
│ 40000 │ Trifàsic │ mitjana │ <= 7,5 │ <= 87 │ 
│ │ │ alta │ <= 10 │ <= 89 │ 
│─────────│───────────│─────────│─────────────│──────────────│ 
│ │ │ baixa │ <= 4 │ <= 83 │ 
│ 45000 │ Trifàsic │ mitjana │ <= 7,5 │ <= 87 │ 
│ │ │ alta │ <= 10 │ <= 89 │ 
│─────────│───────────│─────────│─────────────│──────────────│ 
│ │ │ baixa │ <= 7,5 │ <= 87 │ 
│ 50000 │ Trifàsic │ mitjana │ <= 7,5 │ <= 87 │ 
│ │ │ alta │ <= 15 │ <= 90 │ 
│─────────│───────────│─────────│─────────────│──────────────│ 
│ │ │ baixa │ <= 7,5 │ <= 87 │ 
│ 55000 │ Trifàsic │ mitjana │ <= 10 │ <= 89 │ 
│ │ │ alta │ <= 15 │ <= 90 │ 
│─────────│───────────│─────────│─────────────│──────────────│ 
│ │ │ baixa │ <= 7,5 │ <= 87 │ 
│ 60000 │ Trifàsic │ mitjana │ <= 10 │ <= 89 │ 
│ │ │ alta │ <= 15 │ <= 90 │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

Pressió estàtica: 
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- Pressió baixa ....................................................................................................... Sortida lliure 
- Pressió mitja....................................................................................................... >= 20 mm.c.a 
- Pressió alta ......................................................................................................... >= 35 mm.c.a 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats completament muntades, amb embalatges de fusta. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i de la pluja. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 
 
 
 
 
 
BEW  -  ACCESSORIS PER  A  INSTAL.LACIONS DE  CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

 

BEW5 - ACCESSORIS PER A CONDUCTES RECTANGULARS 
 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Conjunt d'elements auxiliars (suports, abraçadores, etc.). 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques (qualitat, dimensions, etc.) han de ser els adequats per al 
conducte i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal.lació en cap 
de les seves aplicacions. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 

- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BEWM - ACCESSORIS PER A VENTILADORS 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Suports amb antivibració per a ventiladors centrífugs. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per a ventiladors i en cap cas, no han 
de fer-ne disminuir qualitat ni el bon funcionament. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 

13 BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
 
BF2 - TUBS D'ACER GALVANITZAT 

 
BF21 - TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
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 amb un tall perpendicular a l'eix i sense relleus. 
La  superfície  no  ha  de  tenir  incrustacions,  esquerdes,  ni  ratats.  Es  poden  admetre  lleugers 
rebliments, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, sempre que la seva fondària sigui 
menor o igual a l'especificada en les taules de característiques dimensionals i toleràncies. 

 
Característiques dimensionals: 

 
 
 
 

Projecte executiu d'un aparcament subterrani al Parc Sanitari Pere Virgili Jacinto Jiménez 



Plec de condicions tècniques 
 

178 
 
 

┌───────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  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 totalment  galvanitzades, de  color uniforme gris 
platejat,   semibrillant  i  sense  taques,  punts  oxidats,  regalims  de  bany  ni  exfoliacions.  La 
galvanitzatció s'ha d'obtenir perimmersió en bany calent de zinc. 
Pressió de treball (UNE 19-002) ...................................................................................... <= 20 bar 
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-062) ...................................................................... >= 32 bar 
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% │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
│ │ + 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% │ 
│──────│─────────│───────────│──────────────│──────────────│───────────│ 
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│ │ + 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 de subministrament. 
Emmagatzematge:  En  llocs  protegits  contra  els  impactes.  S'han  d'apilar  horitzontalment  i 
paral.lelament sobre superfícies planes. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* DIN 2440 06.78 "Tubos de acero; tubos roscados semipesados." 

 
 
 
 
 
 
 

BF5 - TUBS I ACCESSORIS DE COURE 

BF52 - TUBS DE COURE SEMIDUR 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Tubs de coure semidur per a instal.lacions portadores de fluids. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, 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 Europea de Lliure Canvi. 
, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 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. 
El tub ha de ser recte, rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els extrems 
han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
Coure (UNE 37-137) ........................................................................................................... C-1130 
Estat (UNE 37-136)................................................................................................... (semidur) H-4 
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Llargària .................................................................................................................................... 5 m 
Pressió de treball (bar): 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Gruix │ DN (mm) │ 
│ │───────────────────────────────────────────────────────│ 
│(mm) │ 6 │ 8 │ 10 │12 │14 │15 │16 │18 │22 │28 │35 │42 │54 │ 
│──────│────│────│────│───│───│───│───│───│───│───│───│───│────│ 
│0,75 │ - │ - │ - │62 │52 │48 │45 │40 │- │- │- │- │- │ 
│──────│────│────│────│───│───│───│───│───│───│───│───│───│────│ 
│  1,0 │220 │146 │110 │88 │73 │67 │62 │55 │44 │33 │25 │22 │- │ 
│──────│────│────│────│───│───│───│───│───│───│───│───│───│────│ 
│  1,2 │ - │ - │ - │- │- │- │- │- │54 │- │- │- │20 │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Toleràncies: 

- Diàmetre: 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│DN (mm) │ 6 8 10 12 14 15 16 18 │ 22 28 │ 35 42 54 │ 
│─────────│──────────────────────────────│────────│─────────────│ 
│Diàmetre │ │ │ │ 
│exterior │ ± 0,045 │± 0,055 │ ± 0,07 │ 
│(mm) │ │ │ │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
- Gruix de paret: 

┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ │ Gruix (mm) │ 
│ │─────────────────────────────────────────│ 
│ │ 0,5 │ 0,75 │ 1,0 │ 1,2 │ 1,5 │ 
│───────────│───────│────────│───────│───────│────────│ 
│  Gruix de │ │ │ │ │ │ 
│ paret │± 0,05 │± 0,075 │± 0,10 │± 0,12 │± 0,15 │ 
│ (mm) │ │ │ │ │ │ 
└─────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. S'han d'apilar horitzontalment i 
paral.lelament sobre superfícies planes. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS 

 
BFW2 - ACCESSORIS GENÈRICS PER A TUBS D'ACER GALVANITZAT 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'accessoris per a tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal.lacions 
d'edificació i d'urbanització per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques 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  constar  les  característiques  d'identificació 
següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
 
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 

 
BFY2 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D'ACER 
GALVANITZAT 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer 
disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal.lació en cap de les seves aplicacions. 
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament:  A  l'albarà  de  lliurament  han  de  constar  les  característiques  d'identificació 
següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 

14 BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
 
BG1 - CAIXES I ARMARIS 

 
BG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Caixes generals de protecció de poliester reforçat, segons esquemes UNESA. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'allotjar els elements de protecció de les línies repartidores. 
El poliester ha d'anar reforçat amb fibra de vidre. 
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE 21-103) i un seccionador de neutre. 
Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la connexió directa de les fases i del neutre. 
La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida per als conductors. 
Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixar-lo. 
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació. 
El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser precintable. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 

- Instal.lacions interiors .............................................................................................. >= IP-417 
- Instal.lacions exteriors ............................................................................................. >= IP-437 

Rigidesa dielèctrica ........................................................................................................ >= 375 kV 
Classe tèrmica (UNE 21-305) .......................................................................................................A 
L'esquema d'instal.lació ha de seguir les normes UNESA. 
Resistència a la flama (UNE 53-315)...................................................................... Autoextingible 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En caixes. 
La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Intensitat nominal 
- Anagrama UNESA 
- Grau de protecció 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 
 
 
 
 
 
BG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Caixes de derivació. 
S'han considerat els materials següents: 

- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat 

S'han considerat els graus de protecció següents: 
- Normal 
- Estanca 
- Antihumitat 
- Antideflagrant 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge. 
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 

┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ TIPUS │ 
│───────────────────────────────────────────────────────────────────────│ 
│MATERIAL │ NORMAL │ ESTANCA │ ANTIHUMITAT │ ANTIDEFLAGRANT │ 
│───────────────│──────────│──────────│───────────────│─────────────────│ 
│Plàstic │>= IP-405 │>= IP-535 │ >= IP-545 │ - │ 
│Plastificada │>= IP-517 │>= IP-537 │ >= IP-547 │ - │ 
│Planxa d'acer │>= IP-517 │>= IP-537 │ >= IP-547 │>= IP-557 │ 
│Fosa d'alumini │>= IP-517 │>= IP-537 │ >= IP-547 │>= IP-557 │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
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GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT: 
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs. 
Temperatura d'autoinflamació (T).................................................................... 300 <= T <= 450°C 
Grup d'explosió (UNE 20-320) .................................................................................................. IIB 

 
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT: 
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs. 

 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT: 
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 

 
PLASTIFICADA: 
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat. 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 
anticorrosiu. 

 
PLÀSTIC: 
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos. 
Resistència a la flama (UNE 53-315)...................................................................... Autoextingible 

 
PLANXA: 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 
anticorrosiu. 

 
FOSA D'ALUMINI: 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material 
anticorrosiu. 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
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BG2 - TUBS I CANALS 

 
BG23 - TUB RIGID D'ACER 

 
 
 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Tub rígid d'acer de diàmetre nominal 48 mm com a màxim. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un acabat galvanitzat, tant interiorment com exteriorment. 
Ha de suportar les variacions de temperatura sense deformació. 
Han d'estar dissenyats i construits de manera que les seves característiques en ús normal siguin 
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal.ladors o usuaris. 
Les seves dimensions s'especificaran segons el diàmetre nominal de referència. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
Grau de protecció .............................................................................................................. >= IP-30 
Qualitat de l'acer...................................................................................................................... St 35 
Estabilitat a 70°C..................................................................................................................... > 1 h 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 
Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant. 
- Marca d'identificació dels productes. 
- El marcatge ha de ser llegible. 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal i en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas." 
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BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 

 
BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en general, serveis 
fixes,  conductor de coure, designació UNE RV 0,6/1kV unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o 
tripolar amb neutre de secció fins a 300 mm2. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, 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 Europea de Lliure Canvi. 
, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 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. 
Ha d'estar compost de conductor de coure, aïllament de polietilé reticulat i coberta de policlorur de 
vinil. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i 
UNE 21-022. 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE) tipus DIX-3 segons UNE HD-603 (1). 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Els colors vàlids per l'aïllament són: 

- Cables unipolars: 
- Negre o llistat de groc i verd. 
- Cables multiconductors: 
- Fase: marró, negre o gris. 
- Neutre: blau clar. 
- Terra: llistat de groc i verd. 

Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────

┐ 
│Secció (mm2) │1,5-16│25-35│ 50 │70-95│ 120 │ 150 │ 185 │ 240 │  300 │ 
│─────────────│──────│─────│────│─────│─────│─────│─────│─────│──────

│ 
│Gruix (mm) │ 0,7 │ 0,9 │1,0 │ 1,1 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │ 1,7 │  1,8 │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────

┘ 
 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) del tipus DMV-18 segons UNE HD-603 (1). 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys a l'aïllament. 
Ha de ser de color negre. 
Gruix de la coberta protectora: 

- Valor nominal: Ha de ser igual a 0,035 D + 1,0 mm a on D és el diàmetre fictici en milímetres 
mesurat sota la coberta segons UNE 21-123.  Per a cables unipolars el gruix de la coberta no pot 
ser inferior a 1,4 mm. 
- Valor mínim: En sis mesures la mitja del gruix no pot ser inferior al valor nominal, i a la 
vegada cap de les sis mesures pot ser inferior al valor nominal en més del 15% + 0,1 mm. 

Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089. 
Temperatura de l'aïllament en servei normal .....................................................................<= 90°C 

 
 
 



Projecte executiu d'un aparcament subterrani al Parc Sanitari Pere Virgili Jacinto Jiménez 



Plec de condicions tècniques 
 

187 
 
 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx).........................................................<= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
Entre conductors aïllats ............................................................................................................1 kV 
Entre conductors aïllats i terra...............................................................................................0,6 kV 
Tensió assignada màxima respecte a terra en xarxes de c.c.. ................................................1.8 kV 
Toleràncies: 

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603) .......................................... - 0,1 mm + 10% (valor mig) 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines. 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
- Secció nominal 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
- Distància entre el final d'una marca i el principi de la següent <= 30 cm. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE 21-011-74 (2) "Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características." 
* UNE 21-089-92 (2) 1R "Identificación por coloración y utilización de los conductores aislados de 
los cables flexibles de uno a cinco conductores." 
*  UNE  HD-603-1  1996  "Cables  de  distribución  de  tensión  asignada  de  0,6/1kV.  Parte  1: 
Prescripciones generales." 
* UNE HD-603-5N 1995 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 5: Cables 
aislados con XLPE, no armados. Sección N: Cables sin conductor concéntrico (tipo 5N). 
* UNE 21-022-82 "Conductores de cables aislados." 
* UNE 20-434-90 1R "Sistema de designación de los cables." 

 
 
 
 
 
 
 
BG32 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V-R, H07V-K I H07V-U 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Conductors sense coberta per a instalacions fixes i aptes per a usos generals. Conductors unipolars 
aïllats amb policlorur de vinil, tensions nominals U0/U inferiors o iguals a 450/750 V i conductor 
de coure. 
Aquests tipus de conductors s'adapten a la norma UNE 21-031 (3) i es designen: 

- H07V-U conductor rígid d'un sol fil (classe 1) i fins a 10 mm2 de secció. 
- H07V-R conductor rígid cablejat (classe 2) i fins a 400 mm2 de secció. 
- H07V-K conductor flexible (classe 5) i fins a 240 mm2 de secció. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, 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 Europea de Lliure Canvi. 
, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 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. 
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i 
UNE 21-022. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el 
mateix diàmetre. 
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 aplicada 
al voltant del conductor. 
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor. 
Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089. 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)): 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Secció (mm2)│1,5│2,5 - 6│10 - 16│25 - 35│50 - 70│95 - 120│150│185│240│ │ 
│────────────│───│───────│───────│───────│───────│────────│───│───│───│──│ 
│Gruix (mm) │0,7│ 0,8 │ 1,0 │ 1,2 │ 1,4 │ 1,6 │1,8│2,0│2,2│  │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Temperatura de servei ........................................................................................................<= 70°C 
Toleràncies: 

- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603) .......................................... - 0,1 mm + 10% (valor mig) 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines. 
L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
- Secció nominal 
- Llargària de la peça 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE 21-011-74 (2) "Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características." 
* UNE 21-089-92 (2) 1R "Identificación por coloración y utilización de los conductores aislados de 
los cables flexibles de uno a cinco conductores." 
* UNE 21-031-96 (3) "Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales U0/U 
inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables para instalaciones fijas." 
* UNE 20-434-90 1R "Sistema de designación de los cables." 
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BG38 - CONDUCTOR DE COURE NU 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Conductor de coure electrolític cru i nu per a connexió de terra, unipolar de fins a 240 mm2 de 
secció. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, 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 Europea de Lliure Canvi. 
, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 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. 
Tots els fils de coure que formen l'ànima han de tenir el mateix diàmetre. 
Ha de tenir una textura exterior uniforme i sense defectes. 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bobines o tambors. 
Cada conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Material, secció, llargària i pes del conductor 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de fabricació 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE 21-012-71 1R "Cables de cobre para líneas eléctricas aéreas. Especificación." 
UNE 21-017-59 "Cables de cobre desnudos, semirrígidos, para conductores eléctricos." 
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BG6 - TEMPORITZADORS 

 
BG62 - INTERRUPTORES Y COMMUTADORES 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Interruptors i conmutadors per a encastar o muntar superficialment. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'incorporar accessoris embellidors. 
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de commutació 
o de commutació de creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris embellidors d'acabat. 
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat en la UNE 20-353. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser aïllants. 
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles. 
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat. 
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors. 
Han de funcionar correctament a temperatura ambient. 
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de 
suposar perill per a les persones i el seu entorn. 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
Tensió nominal .......................................................................................................................250 V 
Aïllament (UNE 20-353)...........................................................................................Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-353) ........................................................................Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-353) ..............................................................................Ha de complir 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 
L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió d'alimentació 
- Intensitat 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE 20-378-86 (1) 1R "Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas." 
UNE_EN  60947-3  94  "Aparamenta  de  baja  tensión.  Parte  3:  interruptores,  seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles." 
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BG63 - ENDOLLS 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament 
aïllant. 
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a 
contacte del conductor de protecció. 
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base. 
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada. 
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió. 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
Tensió nominal ................................................................................................................. <= 380 V 
Aïllament (UNE 20-315)...........................................................................................Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-315) ........................................................................Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-315) ..............................................................................Ha de complir 
Temperatura .......................................................................................................................<= 25°C 
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la 
connexió a terra s'estableixi abans que la conexió als contactes que tenen tensió. 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Identificació del fabricant o marca comercial 
- Tensió d'alimentació 
- Intensitat 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE 20-315-94 2R."Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos." 
UNE_EN 60947-3 94 "Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles." 
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BG64 - PULSADORES 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Polsador de 6, 10, ò 16 A del tipus 1, 2, 3 ò 4, per a encastar o per a muntar superficialment. 
S'han considerat els llocs de col.locació següents: 

- A la intempèrie 
- A l'interior 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar format per una base amb borns de connexió, mecanisme de contacte, dispositiu de 
fixació a  la caixa, i accessoris embellidors d'acabat format per placa (per encastar) o de placa i 
caixa (col.locació superficial). 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
La base, la caixa i placa d'acabat, han de ser aïllants. 
El comandament d'accionament ha de ser manual. 
Els borns, els contactes amb els conductors i les parts metàl.liques funcionals han d'èsser de 
material anticorrosiu. 
Les parts matàl.liques dels mecanismes han de ser inaccessibles. 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
Tensió nominal (UNE 20-378)...............................................................................................250 V 
Freqüència .............................................................................................................................. 50 Hz 
Resistència a l'envelliment (UNE 20-378) ................................................................Ha de complir 
Resistència a l'aïllament i 
rigidesa dielèctrica (UNE 20-378) ............................................................................Ha de complir 
Resistència als esforços mecànics, 
elèctrics i tèrmics (UNE 20-378) ..............................................................................Ha de complir 
Capacitat dels borns (UNE 20-378): 

┌─────────────────────────────────────────────────────┐ 
│I nominal (A) │ 6 │ 10 │ 10 │ 
│───────────────│────────────│────────────│───────────│ 
│Secció (mm2) │ 0,75 - 1,5 │ 1 - 2,5 │ 1,5 - 4 │ 
└─────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Nombre de maniobres (UNE 20-378) .............................................................................. >= 40000 

 
A LA INTEMPÈRIE: 
La placa ha d'incloure la membrana elàstica i ha de dur forats per a collar-la a la caixa mitjançant 
visos. 
Els visos de fixació de la placa a la caixa han de ser de material anticorrosiu. 
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-324).............................................................. >= IP-245 
La caixa ha de portar orificis roscats per a l'entrada de tubs. 

 
A L'INTERIOR: 
La placa aïllant ha de portar un dispositiu per a fixació sobre el bastidor de suport. Aquest s'ha de 
subjectar a la caixa mitjançant visos. 
La caixa ha de portar orificis normals o roscats per a l'entrada de tubs. 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 
Els polsadors han de portar les indicacions següents (UNE 20-378): 
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- Intensitat assignada (A) 
- Tensió assignada (V) 
- Naturalesa del corrent 
- Nom del fabricant o venedor responsable, marca de fàbrica o d'identificació 
- Referència 
- Símbol de la construcció de la distància de l'apertura dels contactes, si s'escau 
- Grau de protecció contra la penetració de cossos estranys 
- Grau de protecció contra la penetració de l'aigua 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE 20-378-86 (1) 1R "Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas." 
UNE_EN   60947-3  94  "Aparamenta  de  baja  tensión.  Parte  3:  interruptores,  seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles." 

 
 
 
 
 
 
 
 
BGB - CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA 

 
BGB1 - BATERIES DE CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Bateria de condensadors d'energia reactiva de 4 KVAR a 20 KVAR, de 220, 380 o 500 V de tensió, 
automàtica o mixta. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Condensador trifàsic per a corregir el factor de potència. 
Ha d'incorporar resistència de descàrrega. 
Freqüència .............................................................................................................................. 50 Hz 
Pèrdues dielèctriques.............................................................................................. <= 0,5 W/kVAr 
Temperatura de treball .......................................................................................................> - 25°C 

....................................................................................................................< + 45°C 
Grau de protecció .................................................................................................................IP-43X 
Toleràncies: 

- Potència reactiva ............................................................................................................... - 5% 
.......................................................................................................................................... + 10% 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE 20-010-75 1R "Condensadores de potencia para corriente alterna." 

 
 
 
 
 
 
 

BGD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA 

BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària , 
de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta per una capa de protecció de coure que l'ha de 
cobrir totalment. 
Gruix del recobriment de coure: 

┌─────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus │ Estàndard │ 300 micres │ 
│───────────────│───────────│─────────────│ 
│Gruix (micres) │ >= 10 │ >= 300 │ 
└─────────────────────────────────────────┘ 

 
Toleràncies: 

- Llargària ....................................................................................................................... ± 3 mm 
- Diàmetre.................................................................................................................... ± 0,2 mm 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En feixos. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
 

 
 
 
 
 

Projecte executiu d'un aparcament subterrani al Parc Sanitari Pere Virgili Jacinto Jiménez 



Plec de condicions tècniques 
 

195 
 
 
 
 
 
 
BGD2 - PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA 

 
 
 
 
 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Placa de connexió a terra de coure en forma d'estel (calada) o d'acer en forma d'estel (massissa) o 
quadrada (massissa) de fins a 1 m2 de superficie i de 2 mm, 2,5 mm, 3 mm o 4 mm de gruix. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de formar l'elèctrode del circuit de connexió a terra. 
Ha de disposar d'un dispositiu per a fixar sòlidament el cable de la línea de terra, mitjançant una 
placa i un vis; aquest cable ha de tenir una secció mínima de 35 mm2. 

 
ACER: 
La placa ha d'estar protegida per galvanització en calent. Aquesta ha de complir les especificacions 
de la UNE 37-501. 
El recobriment ha de ser llis, no ha de mostrar cap discontinuitat en la capa de zinc, no ha de tenir 
taques, inclusions de fluxe, cendres o motes, apreciables a simple vista. 
La superfície especificada es considera com a superfície útil de la placa. 
Toleràncies: 

- Gruix .......................................................................................................................... - 0,1 mm 
- Superfície útil............................................................................................................ - 0,01 m2 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE 37-501-71 1R "Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo" 
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BGW  -  PARTS  PROPORCIONALS  D'ACCESSORIS  PER  A  INSTAL.LACIONS 
ELÈCTRIQUES 

 

BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes. 
S'han considerat els tipus de caixes següents: 

- De protecció 
- De doble aïllament 
- Per a quadres 
- De derivació 
- Generals de protecció i mesura 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions 
de comptadors, i no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament:  A  l'albarà  de  lliurament  han  de  constar  les  característiques  d'identificació 
següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat  composada  pel  conjunt  d'accessoris  necessaris  pel  muntatge  de  caixes,  armaris  o 
centralitzacions de comptadors. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
BGW3 - PARTES PROPORCIONALES DE ACCESORIOS PARA CONDUCTORES 
ELÉCTRICOS DE TENSIÓN BAJA 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure, conductors d'alumini tipus VV 0,6/1 Kv, 
rodons de coure, platines de coure o canalitzacions conductores. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El material i les seves característiques han de ser adequats per a: conductors de coure, conductors 
de coure nus, conductors d'alumini, rodons de coure, platines de coure, canalitzacions o conductors 
de seguretat, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament:  A  l'albarà  de  lliurament  han  de  constar  les  característiques  d'identificació 
següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'1 m de conductor de coure, 
d'1 m de conductor de coure nu, d'1 m de conductor d'alumini, d'1 m de rodó de coure, d'1 m de 
platina de coure, d'1 m de canalització o d'1 m de conductor de seguretat. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
BGW6 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors, 
endolls, pulsadors, portafusibles, sortides de fils, plaques, marcs, reguladors d'intensitat, 
transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes horaries. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han de 
disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon funcionament. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un mecanisme. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
 
BGWB - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDENSADORS D'ENERGIA 
REACTIVA 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Parts proporcionals d'accessoris per a bateries de condensadors. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per a les bateries de condensadors i 
no han de disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon funcionament. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament:  A  l'albarà  de  lliurament  han  de  constar  les  característiques  d'identificació 
següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'una bateria de condensador. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
 
BGY  -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS  ESPECIALS PER  A  INSTAL.LACIONS 
ELÈCTRIQUES 

 

BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE 
CONNEXIÓ A TERRA 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a 
plaques  de  connexió  a  terra,  i  no  han  de  fer  disminuir,  en  cap  cas,  la  seva  qualitat  i  bon 
funcionament. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament:  A  l'albarà  de  lliurament  han  de  constar  les  característiques  d'identificació 
següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat composada  pel  conjunt  d'elements  especials  necessaris per  al  muntatge  d'una  pica  de 
connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 

15 BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 

BH6 - LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 

BH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Llums  d'emergència  i  senyalització  adossables  amb  làmpades  incorporades,  de  dues  hores 
d'autonomia, com a màxim. 
S'han de considerar els tipus de làmpades següents: 

- Incandescència 
- Fluorescència 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha  d'incorporar  acumuladors  de  Ni-Cd  estancs,  dispositius  elèctrics  de  càrrega  i  maniobra, 
limitador de descàrrega, portalàmpades i regleta de connexions. 
El xassís ha de portar orificis per a la fixació mitjançant visos, i forats o semiencunyats per a les 
entrades de conductors elèctrics. 
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives a la 
posició prevista, han de ser autoextingibles. 
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No han de tenir un escalfament perillós per al medi circumdant. 
Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió preparat per a comandament a distància. 
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables. 
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 
Les bateries han d'anar protegides contra descàrregues excessives. 
Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de 70°C durant 1 h. 
Potència nominal: 

┌──────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus │Incandescència │Fluorescència │ 
│──────────────│───────────────│───────────────│ 
│Flux (lumens) │ de 120 a 175 │de 175 a 300 │ 
│──────────────│───────────────│───────────────│ 
│Potència (W) │ <= 12 │ <= 8 │ 
└──────────────────────────────────────────────┘ 

 
Tensió nominal d'alimentació ................................................................................................220 V 

- Freqüència....................................................................................................................... 50 Hz 
Superfície il.luminada (m2): 

┌──────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus │Incandescència │Fluorescència │ 
│──────────────│───────────────│───────────────│ 
│Flux (lumens) │ de 120 a 175 │de 175 a 300 │ 
│──────────────│───────────────│───────────────│ 
│S (m2) │ >= 28 │ >= 60 │ 
└──────────────────────────────────────────────┘ 

 
Autonomia (després de 24 h de càrrega 
a la tensió nominal d'alimentació), (UNE 20-062)................................................................ >= 1 h 
Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20-324) ........................................................IP-223 
Aïllament (R.E.B.T.) ......................................................................................................Classe II A 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Grau de protecció 
- Número de model o referència tipus 
- Potència nominal 
- Duració funcionament 

Els fluorescents han d'anar marcats segons la UNE_EN 60-968: 
- Marca d'origen 
- Tensió nominal 
- Potència nominal 
- Freqüència nominal 

Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155: 
- Nom del fabricant 
- Referència 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NORMATIVA GENERAL: 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
* UNE 20-062-73 "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia." 
UNE 72-550-85 "Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones." 
UNE 72-551-85 "Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación." 
UNE 72-552-85 "Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación." 
UNE 72-553-85 "Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación." 
UNE_EN  60968-93  "Lámparas  con  balasto  propio  para  sevicios  generales  de  iluminación. 
Requisitos de seguridad." 
UNE_EN 60155-93 "Cebadores para lámparas fluorescentes tubulares." 
UNE_EN  60928-94  "Balastos  electrónicos  alimentados  en  corriente  alterna  para  lámparas 
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad." 
UNE_EN  60924-94  "Balastos  electrónicos  alimentados  en  corriente  continua  para  lámparas 
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad." 
UNE 20-062-93 1R "Aparatos autónomos para el alumbrado de emergencia con lámparas de 
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento." 
UNE  20-392-93  1R  "Aparatos  autónomos  para  alumbrado  de  emergencia  con  lámparas  de 
fluorescencia. Prescripciones de funcionamiento." 

 
FLUORESCÈNCIA: 
*  UNE  20-392-75  "Aparatos  autónomos  para  alumbrado  de  emergencia  con  lámparas  de 
fluorescencia." 

 
 
 
 
 
 
 
 
BHA - LLUMS INDUSTRIALS 

 
BHA1 - LLUMS INDUSTRIALS AMB TUBS FLUORESCENTS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Llum industrial de forma rectangular amb xassís de planxa d'acer perfilat o d'acer embotit, o amb 
xassís de poliester, per un o dos tubs fluorescents de 36 o 58 W, A.F. 
S'han de considerar els tipus de luminàries següents: 

- Amb reflector simètric 
- Sense difusor ni reflector 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 

- Una regleta de planxa d'acer perfilat o de planxa d'acer embotit, o de poliester, amb orificis que 
permetin la seva fixació adossada o suspesa al sostre 
- Un equip elèctric complet amb portalàmpades, reactàncies, condensadors per A.F. i regleta de 
connexió. Aquesta connexió s'ha de fer a l'interior del llum 

Ha de portar un born per a la connexió a terra. Tant el cos de la regleta com el born han d'anar 
marcats de forma indeleble amb el símbol "Terra". 
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Tots  els  materials  aïllants  que  mantenen  les  parts  actives  a  la  posició  prevista,  han  de  ser 
autoextinguibles. 
Si porta reflector, ha de ser simètric, en forma de V. 
Si el xassís es de planxa d'acer, ha d'estar esmaltat de color blanc. 
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni gasos inflamables. 
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i als xocs elèctrics, a la calor i al foc. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica, torsió i resistència mecànica. 
Tensió nominal d'alimentació ................................................................................................220 V 

- Freqüència....................................................................................................................... 50 Hz 
Grau mínim de protecció (UNE 20-324)..............................................................................IP-20X 
Qualitat mínima dels cables de connexió 
a la xarxa d'alimentació (UNE 21-031)........................................................................... VV 500 F 
Secció dels cables de connexió (UNE 20-346) .......................................................... >= 0,75 mm2 
Aïllament (R.E.B.T.) ........................................................................................................... Classe I 
Resistència a l'aïllament (UNE 20-346) ..................................................................... >= 2 M ohms 
Resistència mecànica a la calor (UNE 20-346).........................................................Ha de complir 
Rigidesa dielèctrica (UNE 20-346) ...........................................................................Ha de complir 
Reducció d'interferències radiolèctriques (UNE 20-507) .........................................Ha de complir 
Dimensions (mm): 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus │SENSE DIFUSOR NI REFLECTOR │ SIMÈTRIC │ 
│──────────────────│───────────────────────────│─────────────────────────│ 
│Nombre tubs │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ 
│──────────────────│─────────────│─────────────│─────────────│───────────│ 
│Potència (W) │ 36 │ 58 │ 36 │ 58 │ 36 │ 58 │36 │ 58 │ 
│──────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│────│──────│ 
│Llargària nominal │ 1128 │ 1528 │ 1128 │ 1528 │ 1128 │1528 │128 │1528 │ 
│──────────────────│──────│──────│──────│──────│──────│──────│────│──────│ 
│Amplària nominal │ 60 │ 60 │ 130 │ 130 │ 158 │ 236 │158 │ 236 │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En caixes. 
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Grau de protecció 
- Número de model o referència tipus 
- Potència nominal 

Els fluorescents han d'anar marcats segons la UNE_EN 60-968: 
- Marca d'origen 
- Tensió nominal 
- Potència nominal 
- Freqüència nominal 

Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60-155: 
- Nom del fabricant 
- Referència 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE_EN  60968-93  "Lámparas  con  balasto  propio  para  sevicios  generales  de  iluminación. 
Requisitos de seguridad." 
UNE_EN 60155-93 "Cebadores para lámparas fluorescentes tubulares." 
UNE_EN  60928-94  "Balastos  electrónicos  alimentados  en  corriente  alterna  para  lámparas 
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y de seguridad." 

 
 
 
 
 
 
 
 
BHW  -  PARTS  PROPORCIONALS  D'ACCESSORIS  PER  A  INSTAL.LACIONS 
D'ENLLUMENAT 

 

BHWA - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS INDUSTRIALS 
 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris de llums industrials amb tubs fluorescents o de llums industrials 
d'incandescència, descàrrega o mixte. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries,  i no han de 
fer  disminuir  les  característiques  pròpies  del  conjunt  de  la  instal.lació  en  cap  de  les  seves 
aplicacions. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament:  A  l'albarà  de  lliurament  han  de  constar  les  característiques  d'identificació 
següents: 

- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal.lar un llum. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BHWB - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A LLUMS ESPECIALS 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'accessoris de llums estancs amb tubs fluorescents, llums estancs amb làmpades 
d'incandescència o descàrrega o de llums antideflagrants. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries,  i no han de 
fer  disminuir  les  característiques  pròpies  del  conjunt  de  la  instal.lació  en  cap  de  les  seves 
aplicacions. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament:  A  l'albarà  de  lliurament  han  de  constar  les  característiques  d'identificació 
següents: 

- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per instal.lar un llum. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 

16 BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I 
APARELLS SANITARIS 

 
 
BJ1 - APARELLS SANITARIS 

 
BJ13 - LAVABOS 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
- Lavabo per encastar, amb suport mural o amb suport de peu 

S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt 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 ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit 
íntimament al suport 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, 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 Europea 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. 
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en 
posició instal.lada, es 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. 
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 tal manera que permeti el buidat complert, sense 
que es produeixin embasaments. 
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra. 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
Característiques fisico-químiques: 

- Resistència als acids........................................................................Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis......................................................................Cap reducció de brillantor 
- Resistència a diferents agents quimics...........................................Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques ................................................................ Sense reducció de brillantor 
.................................................................................................................... o taques permanents 
- Resistència als xoc tèrmic ...........................................Sense signes visibles d'esquerdaments, 
...................................................................................................... escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d'aigua per la masa 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 impactes i la intempèrie. S'han de col.locar en 
posició vertical. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* UNE 67-001-88 "Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas." 

 
 
 
 
 
 

Projecte executiu d'un aparcament subterrani al Parc Sanitari Pere Virgili Jacinto Jiménez 



Plec de condicions tècniques 
 

206 
 
 
BJ14 - INODORS 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
- Inodor per a suport mural o per col.locar sobre el paviment 

S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, 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 Europea 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. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt 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'alimentació i dos forats per a la fixació del seient i la 
tapa. 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
Característiques fisico-químiques: 

- Resistència als acids........................................................................Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis......................................................................Cap reducció de brillantor 
- Resistència a diferents agents quimics...........................................Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques ................................................................ Sense reducció de brillantor 
.................................................................................................................... o taques permanents 
- Resistència als xoc tèrmic ...........................................Sense signes visibles d'esquerdaments, 
...................................................................................................... escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d'aigua per la masa 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: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal.lació 

Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa. 
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de dues 
unitats i un nombre màxim de tres mòduls, separats amb taulons de fusta. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* UNE 67-001-88 "Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas." 
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BJ1A - ABOCADORS 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
- Abocador 

S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, 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 Europea de Lliure Canvi. 
, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 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. 
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en 
posició instal.lada, es 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 desgüàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense 
que es produeixin embasaments. 
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per 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 251. 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
Característiques fisico-químiques: 

- Resistència als acids........................................................................Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis......................................................................Cap reducció de brillantor 
- Resistència a diferents agents quimics...........................................Sense alteracions d'aspecte 
- Resistència a les taques ................................................................ Sense reducció de brillantor 
.................................................................................................................... o taques permanents 
- Resistència als xoc tèrmic ...........................................Sense signes visibles d'esquerdaments, 
...................................................................................................... escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d'aigua per la masa 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: 

- 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 
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col.locar en 
posició vertical. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* UNE 67-001-88 "Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas." 

 
 
 
 
 
 
 
BJ1Z - ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Accessoris d'aparells sanitaris. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat 
superficial d'esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al suport 
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt 
ceràmic, unit íntimament al suport 
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera i 
l'altre per a col.locar-hi un cargol regulador 
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris murals 
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat 
- Maniguet de PVC injectat no plastificat 
- Reixeta cromada abatible i coixinet de goma per a abocador 
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, 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 Europea de Lliure Canvi. 
, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 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. 

 
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS: 
Cal que sigui impermeable. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt 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 complir les condicions requerides per la D.F. 
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 
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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 esmerilat 
sota pressió de 60 g/cm2) ................................................................... No ha de perdre la brillantor 
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant 
un colorant, eliminant-lo després) .......................................... No ha de deixar senyal de coloració 
Resistència al xoc (amb una 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 han d'aparèixer diferències de tonalitat 

 
SUPORTS REGULABLES: 
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls. 
Alçària màxima del suport ................................................................................................. 130 mm 
Alçària mínima del suport .................................................................................................... 75 mm 

 
SUPORTS MURALS: 
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col.locació de cargols contra el parament; l'altre ha 
de  permetre subjectar l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls de 
goma perquè l'aparell hi recolzi. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni d'altres defectes. 
Protecció de galvanització........................................................................................... >= 275 g/m2 
Puresa del zinc....................................................................................................................... 98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37- 
501. Han de complir les especificacions d'aquestes normes. 

 
SIFÓ O MANIGUET: 
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha 
d'haver rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme. 
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm. 
Diàmetre ............................................................................................................................. 110 mm 
Densitat (UNE 53-020) ....................................................................................... 1,35 - 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114) ............................................................... > 79°C 
Resistència a la tracció (UNE 53-114) .................................................................... >= 450 kg/cm2 
Allargament fins a la ruptura (53-114)................................................................................>= 80% 
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114) ......................................................................... >= 2,2 mm 
Toleràncies per a sifó: 

- Ovalació a la longitud efectiva ................................................................................. + 0,9 mm 
- Diàmetre exterior mitjà ............................................................................................. + 0,3 mm 

Toleràncies per a maniguet: 
- Ovalació a la longitud efectiva ................................................................................. + 0,9 mm 
- Diàmetre exterior mitjà ............................................................................................. + 0,4 mm 

 
REIXETA: 
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota la 
superfície. La goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes superficials. 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551)No han d'apareixer bombolles, 
exfoliacions, 
.......................................................................................... picades o desaparicions de recobriment 

Adherència del recobriment (UNE 37-551) ...........No s'han de produir escames ni despreniments 
 
PASTA: 
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres microorganismes. 
Pes específic ................................................................................................................. 0,92 gr/cm3 
Humitat................................................................................................................................. < 0,1% 
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Punt d'inflamació................................................................................................................ > 225°C 
Punt de degoteig ................................................................................................................... + 60°C 
Temperatura de servei .............................................................................................. -20°C - +50°C 
Temperatura d'aplicació ........................................................................................... -10°C - +40°C 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

TAPAJUNTS I MARXAPEU: 
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: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues 
unitats i un nombre màxim de tres mòduls separats per taulons de fusta. 

 
TAPATUBS I REIXA: 
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 el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
SUPORTS: 
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 
SIFÓ I MANIGUET: 
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Característiques de l'element contingut 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
PASTA: 
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Característiques de l'element contingut 

Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, SIFÓ I MANIGUET: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
PASTA: 
cm3 de volum necessari subministrat a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

SIFÓ I MANIGUET: 
UNE 53-114-87 (2) 3R "Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no 
plastificado  para  unión  con  adhesivo  y/o  junta  elástica,  utilizados  para  evacuación de  aguas 
pluviales y residuales. Características y métodos de ensayo." 

 
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS I PASTA: 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
 

BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 

BJ23 - AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida. 
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat. 
S'han considerat els elements següents: 

- Aixeta 
- Bateria mescladora 
- Broc 

S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 
- Mescladora 
- Automescladora 
- Temporitzada 
- Senzilla 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, 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 Europea de Lliure Canvi. 
, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 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 revestiment 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 resistents 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 D.F. 
Gruix del cos ..................................................................................................................... >= 2 mm 
Gruix de la primera capa de recobriment ..................................................................... >= 5 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment ................................................................. >= 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551)No han d'apareixer bombolles, 
exfoliacions, 
.......................................................................................... picades o desaparicions de recobriment 

Adherència del recobriment (UNE 37-551) ...........No s'han de produir escames ni despreniments 
 
AIXETA O BATERIA: 
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El mecanisme de  comandament ha  de  permetre un accionament d'obertura, de  tancament, de 
regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o automescladora), 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 automescladora, 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 boca 
tapada abans i després de la col.locació, a 4 bar (UNE 19-703) ............ No s'han de produir fuites 
Resistència mecànica amb l'obturador 
tancat amb pressió 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 caixa 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 protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
BJ29 - AIXETES I ACCESSORIS PER A SAFAREIGS 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Aixetes de llautó cromat per a safareigs, de diferents tipus i de 1/2" de diàmetre d'entrada. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Temporitzada 
- Senzilla 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, 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 Europea de Lliure Canvi. 
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, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea 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 revestiment ha de ser continu al llarg de tota la 
superfície. 
El comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un de vermell per a 
l'aigua calenta. 
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament (i de 
regulació de cabal en l'aixeta senzilla), suau i precís. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents 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 D.F. 
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 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment ................................................................. >= 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551)................No han d'apareixer bombolles, 
exfoliacions, 
.......................................................................................... picades o desaparicions de recobriment 

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 boca 
tapada abans i després de la col.locació, a 4 bar (UNE 19-703) ............ No s'han de produir fuites 
Resistència mecànica amb l'obturador 
tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19-703) .......... No s'han de produir deformacions permanents 

 
AIXETA SENZILLA: 
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19-703) ............................................. >= 6 N m 

 
AIXETA TEMPORITZADA: 
Temps de sortida d'aigua ....................................................................................................15 - 20 s 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa 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 protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 

 
BJ33 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació. 
S'han considerat els següents elements: 

- Desguàs recte per a banyera 
- Desguàs amb sifò per a banyera 
- Desguàs de pipa per a banyera 
- Desguàs recte per a lavabo i bidet 
- Sifò registrable per a lavabo i bidet 
- Sifò de botella per a lavabo i bidet 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua a 95 °C i l'aigua residual domèsica. 
Les superfícies significatives, definides a la norma UNE 19-709, han de complir els requisits dels 
capítols 4,5 i 6 d'aquesta norma. 
Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits del capítol 7 de la norma 
UNE 19-709. 
Les  peces  de  material  plàstic  han  de  complir  els  requeriments  de  qualitat  de  moldeig  i 
comportament devant el xoc tèrmic indicats a la norma UNE_EN 274. 
Les peces de llautó estirat han de comlir els requeriments referents a les tensions internes d'acord 
amb la norma UNE_EN 274. 
Les mides de les peces han de permetre la col.locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a la 
xarxa d'evacuació. 
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE_EN 274. 
Característiques hidrauliques: 

- Caudal de desguàs per a lavabos i bidets: 
- Desguàs amb reixeta ............................................................................................ >= 0,6 l/s 
- Desguàs sense reixeta .......................................................................................... >= 1,1 l/s 
- Sifó (amb desguàs de 1,1 l/s) ................................................................................ >=0,7 l/s 

- Caudal de desguàs per a banyeres: 
- Desguàs amb sifó ............................................................................................... >= 0,85 l/s 
- Sobreixidor........................................................................................................... >= 0,6 l/s 

- Fuita màxima de la vàlvula de desguàs........................................................................=< 1 l/h 
- Estanquitat del sifó............................................. completament estanc a una pressió de 1 mca 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. S'ha de fer constar la marca del 
fabricant i les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* UNE_EN 274-93 "Accesorios de desagüe para lavabos, bidés y bañeras." 
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BJ39 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A SAFAREIGS 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació. 
S'han considerat els següents elements: 

- Desguàs recte per a urinari 
- Sifò registrable per a urinari 
- Sifò de botella per a urinari 
- Desguàs recte per a aigüera 
- Sifò registrable pera aigüera 
- Sifò de botella per a aigüera 
- Desguàs recte per a safareig 
- Sifò registrable pera safareig 
- Sifò d'ampolla per a safareig 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua a 95 °C i l'aigua residual domèsica. 
Les superfícies significatives, definides a la norma UNE 19-709, han de complir els requisits dels 
capítols 4,5 i 6 d'aquesta norma. 
Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits del capítol 7 de la norma 
UNE 19-709. 
Les  peces  de  material  plàstic  han  de  complir  els  requeriments  de  qualitat  de  moldeig  i 
comportament devant el xoc tèrmic indicats a la norma UNE_EN 329. 
Les peces de llautó estirat han de complir els requeriments referents a les tensions internes d'acord 
amb la norma UNE_EN 329. 
Les mides de les peces han de permetre la col.locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a la 
xarxa d'evacuació. 
Característiques hidràuliques: 

- Estanquitat del sifò.......................................... completament estanc amb una pressió d'1 mca 
- Pèrdua màxima de la vàlvula de desguàs.....................................................................=< 1 l/h 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. S'ha de fer constar la marca del 
fabricant i les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BJM - 

 
BJM1 - 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Comptadors d'aigua de llautó, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al 
ramal. 
Els comptadors de diámetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Volumètrics 
- De velocitat 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de l'aparell, ni 
fuites, exsudacions, mostres de corrosió o d'altres defectes superficials. 
Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior com de 
l'exterior, dins l'esfera de lectura, i també per a poder ser comprovat sense desmuntar-lo. 
Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la 
direcció del fluid i, opcionalment, una vàlvula antiretorn a la sortida. 
El comptador ha d'estar homologat i precintat. 

 
COMPTADOR VOLUMÈTRIC: 
Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de 
lectura. 

 
COMPTADOR DE VELOCITAT: 
Ha d'estar format per un cos i una tapa. 
Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de fluid al 
totalitzador. 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora. 
Ha de portar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pressió necessària de servei 
- Instruccions d'instal.lació 
- Cabal 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
"Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua." 
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17 BL - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
 
 
BL2 - GUIES I PISTÓ PER A ASCENSORS HIDRÀULICS 

 
BL21 - GUIES I PISTÓ PER A ASCENSORS HIDRÀULICS DE PASSATGERS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Guies i pistó per a ascensors hidràulics de passatgers de 450 kg o 600 kg de càrrega útil, 0,63 m/s 
de velocitat i aptes per a fer des de 2 fins a 7 parades. 

 
GUIES: 
Ha de consistir en un conjunt de perfils d'acer en T per a assegurar el desplaçament de la cabina, a 
més de ser el suport del funcionament de les falques del paracaigudes. 
Els perfils han d'estar ben calibrats i adreçats. 
Les guies han  de  ser  d'acer  estirat o  en  el  seu  cas  les  superfícies de  lliscament han  de  ser 
mecanitzades. 
La resistència de les guies, fixacions i els elements d'unió ha de ser suficient per a suportar els 
esforços resultants de l'actuació del paracaigudes, del dispositiu de bloqueig i del de retenció i la 
possible fletxa produïda per un descentrament de càrrega. 
La cabina ha de traslladar-se al llarg de dues guies rígides com a mínim. 
Perfil mínim segons la càrrega i la velocitat: 

┌───────────────────────────────────────┐ 
│ Velocitat │ Càrrega │ Perfil │ 
│ (m/s) │ (kg) │ (mm) │ 
│───────────│─────────│─────────────────│ 
│ 0,63 │ 450 │ T 70 x 65 x 9 │ 
│ 0,63 │ 600 │ T 90 x 65 x 14 │ 
└───────────────────────────────────────┘ 

 

 
 
PISTÓ: 
Ha d'estar format per un cilindre d'acer estirat sense soldadura per a transmetre a la cabina l'energia 
del grup tractor. 
L'èmbol ha de ser d'acer estirat en fred, rectificat, polit i brunyit de 2 micres. 
Recorregut del pistó segons el nombre de parades: 

┌─────────────────────────────┐ 
│  Parades │ Recorregut pistó │ 
│ │ (mm) │ 
│─────────│───────────────────│ 
│ 2 │ >= 3500 │ 
│ 3 │ >= 6500 │ 
│ 4 │ >= 9500 │ 
│ 5 │ >= 12500 │ 
│ 6 │ >= 15500 │ 
│ 7 │ >= 18500 │ 
└─────────────────────────────┘ 

 

 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En caixes o empaquetats, amb la superfície de lliscament de les guies protegida. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
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CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació 
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento de Aparatos Elevadores 
ITC-MIE-AEM-1  "Instrucción  Técnica  Complementaria  sobre  ascensores  movidos  eléctrica, 
hidráulica u oleodinámicamente" (substituit parcialment a partir del 30 de juny de 1999) 
"REAL DECRETO 1314/97. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo 95/16/CE, sobre Ascensores." (vigent a partir del 1 de juliol de 1999) 

 
 
 
 
 
 
 
 
BL7 - AMORTIDORS DE FOSSAT PER A ASCENSORS HIDRÀULICS 

 
BL71 - AMORTIDORS DE FOSSAT PER A ASCENSORS HIDRÀULICS DE PASSATGERS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Dispositius deformables per a l'absorció de l'energia cinètica de la cabina de l'aparell elevador en 
cas de parada anormal. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Per a assegurar el retorn s'ha de col.locar un dispositiu de seguretat. 
Aquest dispositiu ha d'estar format per contactes de seguretat que tallin directament l'alimentació 
dels contactors previstos o dels seus contactors auxiliars. 
Quan els amortidors estiguin totalment comprimits, l'èmbol no ha de colpejar contra el fons del 
cilindre. 
Carrera de l'amortidor ......................................................................................... >= 0,135 x V x V 
........................................................................................................................................ >= 65 mm 

(V = velocitat nominal en m/s de l'ascensor amb una càrrega estàtica entre 2,5 i 4 vegades la massa 
de la cabina amb la seva càrrega nominal) 

 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
Han de portar la marca CE de conformitat amb el que disposa el Real Decret 1314/97. 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
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Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació 
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento de Aparatos Elevadores 
ITC-MIE-AEM-1  "Instrucción  Técnica  Complementaria  sobre  ascensores  movidos  eléctrica, 
hidráulica u oleodinámicamente" (substituit parcialment a partir del 30 de juny de 1999) 
"REAL DECRETO 1314/97. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo 95/16/CE, sobre Ascensores." (vigent a partir del 1 de juliol de 1999) 

 
 
 
 
 
 
 
 
BL9   -   LIMITADORS   DE   VELOCITAT   I   PARACAIGUDES   PER   A   ASCENSORS 
HIDRÀULICS 

 

BL91 - LIMITADORS DE VELOCITAT I PARACAIGUDES PER A ASCENSORS 
HIDRÀULICS DE PASSATGERS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Limitadors de velocitat i paracaigudes per a ascensor hidràulic de 0,63 m/s de velocitat. 

 
LIMITADORS DE VELOCITAT: 
Mecanisme o òrgan que per sobre d'una velocitat ajustada prèviament, ordena la parada de la 
màquina de l'ascensor i, si és necessari, provoca l'actuació del paracaigudes. 
El limitador de velocitat ha d'estar constituït per una politja situada a la part superior del recorregut 
i accionada per un cable unit pels seus extrems al paracaigudes allotjat a la cabina. 
Ha d'estar assenyalat el sentit de gir corresponent a l'actuació del paracaigudes sobre el limitador de 
velocitat. 
El limitador de velocitat ha de ser accionat per un cable metàl.lic molt flexible. 
Ha d'incorporar un dispositiu elèctric de seguretat que aturi la màquina de l'ascensor en cas de 
trencament o afluixament del cable del limitador. 
El limitador de velocitat ha de portar una placa amb les dades següents: 

- Nom del fabricant 
- Velocitat límit 
- Diàmetre del cable 
- Composició dels cables 
- Control d'homologació del mecanisme 

L'esforç provocat pel limitador de velocitat, com a conseqüència del seu tret, ha d'ésser com a 
mínim de 300 N o el doble de l'esforç necessari per actuar el paracaigudes. 
La relació entre el diàmetre primitiu de la politja i el diàmetre nominal del cable ha de ser de 30, 
com a mínim. 

 
PARACAIGUDES: 
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Dispositiu mecànic destinat a aturar i immobilitzar la cabina o el contrapès sobre les seves guies en 
cas d'excés de velocitat al descens o de trencament dels òrgans de suspensió. 
El paracaigudes ha de ser d'efecte instantani. 
L'accionament del paracaigudes de la cabina ha d'estar provocat pel limitador de velocitat. 
Els òrgans de frenat del paracaigudes han d'estar situats preferentment a la part inferior de la 
cabina. 
Un cop accionat i després del seu desbloqueig, el paracaigudes ha de quedar en condicions de 
funcionar normalment. 

 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
Han de portar la marca CE de conformitat amb el que disposa el Real Decret 1314/97. 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació 
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento de Aparatos Elevadores 
ITC-MIE-AEM-1  "Instrucción  Técnica  Complementaria  sobre  ascensores  movidos  eléctrica, 
hidráulica u oleodinámicamente" (substituit parcialment a partir del 30 de juny de 1999) 
"REAL DECRETO 1314/97. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo 95/16/CE, sobre Ascensores." (vigent a partir del 1 de juliol de 1999) 

 
 
 
 
 
 
 
 
BLA - PORTES D'ACCÉS PER A ASCENSORS 

 
BLA4 - PORTES D'ACCÉS CORREDISSES AUTOMÀTIQUES PER A ASCENSORS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Portes d'accés corredisses automàtiques d'acer pintat o acer inoxidable per a accedir des dels pisos a 
la cabina. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les portes d'accés han de ser de fulles de desplaçament horitzontal sobre les seves guies. L'obertura 
i tancament han de ser automàtics. 
Les portes i els seus bastiments han d'estar construïts amb materials metàl.lics. 
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La porta d'accés ha de portar un forrellat per al seu enclavament mecànic i elèctric, de forma que la 
porta no  es pugui obrir si no és que la cabina està aturada o a punt d'aturar-se a la zona de 
desenclavament. 
Ha de tenir un dispositiu elèctric de control de tancament que no permeti el funcionament de 
l'ascensor si una porta està oberta. 
Ha de tenir un dispositiu sensible de reapertura automàtica per tal d'evitar que un passatger quedi 
atrapat per la porta. 
Aquest dispositiu pot ser el de la porta de cabina. 
La porta s'ha de poder desenclavar des de l'exterior per mitjà d'una clau especial d'emergència que 
s'adapti al triangle definit a l'annex B de la ITC-MIE-AEM-1. 
L'enclavament ha de resistir, sense deformació permanent, una força de 1000 N aplicada sobre el 
forrellat, segons l'assaig definit al capítol 2 de l'annex F de la ITC-MIE-AEM-1. 
Aixamframent de les irregularitats superiors a 2 mm .......................................................... >= 75° 
Resistència  de la porta en aplicar una força perpendicular al panell, de 300 N repartida en una 
superfície de 5 cm2: 

- Deformació permanent....................................................................................................Nul.la 
- Deformació elàstica ................................................................................................. <= 15 mm 
- Funcionament de la porta després de la prova ....................................................... Satisfactori 

Grau de resistència a les flames ........................................................................................... 30 min 
(segons l'assaig definit a l'annex F2 de la ITC-MIE-AEM-1) 
L'esforç necessari per a impedir el tancament de la porta després del primer terç del seu recorregut 
no ha de superar 150 N. 
Energia cinètica de la porta a la velocitat mitja de tancament ............................................ <= 10 J 
(velocitat mitja segons l'article 7.5.2.1.1.2 de la ITC-MIE-AEM-1) 
Franquícia porta-bastiment................................................................................................ <= 6 mm 
Encaix dels elements d'enclavament ................................................................................. >= 7 mm 
Si les portes són d'acer pintat, han de dur una emprimació de doble capa de pintura antioxidant. 
Després del muntatge de l'aparell elevador s'han de pintar de forma definitiva. 
Toleràncies: 

- Planor de la superfície de la porta ................................................................................ ± 3 mm 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
El fabricant ha de facilitar els certificats de porta i dispositiu d'enclavament segons els annexos F2 i 
F1 de la ITC-MIE-AEM-1. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació 
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento de Aparatos Elevadores 
ITC-MIE-AEM-1  "Instrucción  Técnica  Complementaria  sobre  ascensores  movidos  eléctrica, 
hidráulica u oleodinámicamente" (substituit parcialment a partir del 30 de juny de 1999) 
"REAL DECRETO 1314/97. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo 95/16/CE, sobre Ascensores." (vigent a partir del 1 de juliol de 1999) 
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BLF - GRUPS TRACTORS PER A ASCENSORS HIDRÀULICS 

 
BLF1 - GRUPS TRACTORS PER A ASCENSORS HIDRÀULICS DE PASSATGERS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Grups tractors per a ascensors elèctrics de passatgers. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El grup tractor ha d'incorporar els dispositius i els mecanismes següents: 

- Central de força amb motor de corrent altern trifàsic i rotor en curt circuit asincrònic 
- Bomba de visos d'eix múltiple 
- Dipòsit d'oli amb indicadors de nivell 
- Vàlvula de seguretat de la pressió d'oli 
- Manòmetre 
- Bloc de vàlvules per al control de maniobres 
- Antiretorn a la sortida de la bomba 
- Elements amortidors de vibracions 

El grup tractor ha d'estar proveït d'una vàlvula de comandament manual que permeti baixar la 
cabina al nivell on els passatgers puguin abandonar-la, fins i tot en cas d'una interrupció del corrent 
d'alimentació elèctrica. 
Característiques de l'accionament d'emergència a l'interior de la cabina i a la central de força: 

- Els dispositius de comandament i seguretat han de comprendre: 
- Clau de tancament 
- Vàlvula antiretorn 
- Vàlvula de sobrepressió 
- Vàlvules direccionals de pujada i baixada 
- Vàlvula paracaigudes 

Han de portar, en lloc visible, una placa amb les dades següents: 
- Nom del fabricant 
- Potència útil del motor 
- Tensió i freqüència 
- Intensitat nominal del motor 
- Connexions per hora 
- Tipus d'oli 

Característiques de l'oli transmissor del moviment: 
- Pes específic............................................................................................. Aprox. 0,88 kg/dm3 
- Viscositat a 50°C ............................................................................................... Aprox. 5,7° E 
- Índex de viscositat (E) .................................................................................................... > 180 

Característiques del grup tractor: 
- Tensió d'alimentació .................................................................................380/220 V, trifàsica 
- Freqüència....................................................................................................................... 50 Hz 
- Velocitat sincrònica .............................................................................................<= 1500 rpm 
- Connexions per hora ....................................................................................................... >= 90 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
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Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació 
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento de Aparatos Elevadores 
ITC-MIE-AEM-1  "Instrucción  Técnica  Complementaria  sobre  ascensores  movidos  eléctrica, 
hidráulica u oleodinámicamente" (substituit parcialment a partir del 30 de juny de 1999) 
"REAL DECRETO 1314/97. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo 95/16/CE, sobre Ascensores." (vigent a partir del 1 de juliol de 1999) 

 
 
 
 
 
 
 
 
BLJ - QUADRES I CABLES DE MANIOBRA PER A ASCENSORS HIDRÀULICS 

 
BLJ1 - QUADRES I CABLES DE MANIOBRA PER A ASCENSORS HIDRÀULICS DE 
PASSATGERS 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Quadres i cables de maniobra per a ascensors hidràulics amb maniobra universal simple. 

 
QUADRE DE MANIOBRA: 
Ha d'estar format per un conjunt de circuits i mecanismes elèctrics per al comandament i control de 
l'ascensor. 
Ha d'incorporar els circuits elèctrics següents amb els corresponents dispositius i mecanismes: 

- Circuit de potència format per: 
- Fusibles 
- Contactor general d'entrada amb protecció tèrmica 
- Conjunt parada-marxa i sentit de l'ascensor 

- Circuits de comandament, control i senyalització formats per: 
- Fusibles 
- Transformador reductor de tensió 
- Rectificador de corrent altern a continu 
- Relès electromagnètics o circuits electrònics per a les parades 
- Temporitzadors de trucada i relès de senyalització 
- Circuit d'il.luminació i alarma de la cabina 

En cas de fallada de l'alimentació normal, el circuit d'il.luminació i alarma ha de quedar cobert per 
un sistema d'acumuladors. 
La complimentació de les trucades ha de ser del tipus normal de bloqueig. 
Cada trucada exterior només ha de ser complimentada per un sol ascensor. 

 
CABLE DE MANIOBRA: 
El cable de maniobra està destinat a la connexió de la cabina de l'ascensor a través del buit amb el 
quadre elèctric de comandament situat a la cambra de màquines. 
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Aquest cable ha d'estar format pel nombre necessari de conductors elèctrics. 
Aquest cable és destinat a: 

- Il.luminació reglamentària de la cabina 
- Alimentació del circuit d'enllumenat d'emergència 
- Senyal d'alarma amb acumuladors 
- Connexió de tots els botons de comandament 
- Senyals lluminoses de la botonera i de l'interior de la cabina 
- Sistemes de ventilació 

En  cas  de  l'existència  de  portes  automàtiques,  l'alimentació  de  l'operador  destinat  al  seu 
accionament s'ha de realitzar també a través del cable de maniobra. 
Tensió de la xarxa ............................................................................................380/220 V, trifàsica 
Tensió de circuits de comandament, control i senyalització ............................ <= 100 V, contínua 

 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
Han de portar la marca CE de conformitat amb el que disposa el Real Decret 1314/97. 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació 
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento de Aparatos Elevadores 
ITC-MIE-AEM-1  "Instrucción  Técnica  Complementaria  sobre  ascensores  movidos  eléctrica, 
hidráulica u oleodinámicamente" (substituit parcialment a partir del 30 de juny de 1999) 
"REAL DECRETO 1314/97. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo 95/16/CE, sobre Ascensores." (vigent a partir del 1 de juliol de 1999) 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 
 
 
 
 
 
 
 
BLN - BOTONERES DE CABINA PER A ASCENSORS 

 
BLN1 - BOTONERES DE CABINA PER A ASCENSORS DE PASSATGERS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Botoneres de cabina per a ascensors de passatgers. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Botoneres de qualitat normal per a ascensors de maniobra universal simple 
- Botoneres de  qualitat mitjana  per  a  ascensors de  maniobra universal simple  o  maniobra 
col.lectiva 
- Botoneres de qualitat alta per a ascensors de maniobra col.lectiva de pujada i baixada 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar formades per una placa metàl.lica amb dispositius elèctrics, botons pulsadors, per a 
accionar la maquinària impulsora de l'aparell. 
Aquests elements són per a anar col.locats a l'interior d'una caixa metàl.lica per fixar a la paret. 
Tensió de servei per a maniobra..................................................................................... 50 - 110 V 

 
QUALITAT NORMAL: 
Botonera amb botons normals, elements de seguretat i placa d'alumini anoditzat. 
Els botons han d'actuar per pressió amb el dit. 

 
QUALITAT MITJANA: 
Botonera amb botons lluminosos normals, elements de seguretat i placa d'acer inoxidable. 
Els botons han d'actuar per pressió amb el dit. 

 
QUALITAT MITJANA I MANIOBRA COL.LECTIVA: 
Al ser premut el botó pels usuaris per realitzar un viatge, aquest s'ha d'il.luminar com a senyal per a 
l'usuari que la trucada ha quedat enregistrada. 
Ha de portar les indicacions lluminoses de posició de la cabina durant el seu recorregut; les 
designacions  de  les  plantes  i  els  elements  de  seguretat  han  de  ser  les  determinades  per  la 
Reglamentació vigent. 

 
QUALITAT ALTA I MANIOBRA COL.LECTIVA: 
Botonera amb botons electrònics de tipus capacitiu amb senyalització lluminosa, elements de 
seguretat i placa d'acer inoxidable. 
Els botons han d'actuar pel contacte amb el dit. 
Al fer contacte el botó, s'ha d'il.luminar el seu perímetre per indicar al passatger que la seva trucada 
ha quedat enregistrada. 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació 
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento de Aparatos Elevadores 
ITC-MIE-AEM-1  "Instrucción  Técnica  Complementaria  sobre  ascensores  movidos  eléctrica, 
hidráulica u oleodinámicamente" (substituit parcialment a partir del 30 de juny de 1999) 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
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"REAL DECRETO 1314/97. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo 95/16/CE, sobre Ascensores." (vigent a partir del 1 de juliol de 1999) 

 
 
 
 
 
 
 

BLR - BOTONERES DE PIS PER A ASCENSORS 

BLR1 - BOTONERES DE PIS PER A ASCENSORS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Botoneres de pis. 
S'han considerat els tipus de qualitat següents: 

- Qualitat normal 
- Qualitat mitjana 
- Qualitat alta 

S'han considerat els tipus de maniobra següents: 
- Maniobra universal simple 
- Maniobra col.lectiva de baixada 
- Maniobra col.lectiva de pujada i baixada 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar formades per una placa metàl.lica amb dispositius elèctrics, botons pulsadors, per a 
accionar la maquinària impulsora de l'aparell. 
Aquests elements són per a col.locar a l'interior d'una caixa metàl.lica per a empotrar a la paret. 
Tensió de servei per a maniobra..................................................................................... 50 - 110 V 

 
BOTONERES DE QUALITAT NORMAL: 
Ha d'incorporar botons normals, elements de seguretat i placa d'alumini anoditzat. 
Al ser premut el botó pels usuaris per realitzar un viatge, aquest s'ha d'il.luminar com a senyal per a 
l'usuari que la trucada ha quedat enregistrada. 

 
BOTONERES DE QUALITAT MITJANA: 
Ha d'incorporar botons lluminosos normals, elements de seguretat i placa d'acer inoxidable. 
Al ser premut el botó pels usuaris per realitzar un viatge, aquest s'ha d'il.luminar com a senyal per a 
l'usuari que la trucada ha quedat enregistrada. 

 
BOTONERES DE QUALITAT ALTA: 
Ha d'incorporar botons electrònics de tipus capacitiu amb senyalització lluminosa, elements de 
seguretat i placa d'acer inoxidable. 
Els botons han d'actuar pel contacte amb el dit. 

 
MANIOBRA UNIVERSAL: 
La botonera ha de tenir un sol polsador de trucada que actuarà per la pressió digital. 

 
MANIOBRA COL.LECTIVA DE BAIXADA: 
La botonera ha de tenir un polsador de trucada i una fletxa de preavís de sentit de marxa que 
assenyali cap a baix a les plantes superiors i cap amunt a la planta baixa. 
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MANIOBRA COL.LECTIVA DE PUJADA I BAIXADA: 
La botonera de plantes intermitges ha de tenir dos polsadors de trucada, un per a pujar i l'altre per a 
baixar. 
A les plantes extremes la botonera només ha de tenir un polsador que serà per a baixar des de la 
planta última superior i per a pujar des de la planta primera inferior. 
Les senyals del preavís del sentit de marxa de l'ascensor s'han de situar bé a la pròpia botonera o 
sobre el llindar de la porta d'accés. 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació 
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento de Aparatos Elevadores 
ITC-MIE-AEM-1  "Instrucción  Técnica  Complementaria  sobre  ascensores  movidos  eléctrica, 
hidráulica u oleodinámicamente" (substituit parcialment a partir del 30 de juny de 1999) 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
"REAL DECRETO 1314/97. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo 95/16/CE, sobre Ascensores." (vigent a partir del 1 de juliol de 1999) 

 
 
 
 
 
 
 

BLT - SELECTORS DE PARADES PER A ASCENSORS 

BLT1 - SELECTORS DE PARADES PER A ASCENSORS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Selectors de parades per a ascensors. 
El selector de parades és el dispositiu que assegura l'exacta retransmissió del desplaçament de la 
cabina per l'interior del buit als relès dels pisos situats al quadre de maniobres. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar constituït per l'aparellatje que s'ha d'instal.lar dins del buit a les zones properes a les 
parades. 
Ha de constar dels jocs de pantalles magnètiques, en funció del tipus de nivellació, amb els seus 
corresponents suports per fixar a la part posterior de les guies de la cabina i els interruptors i 
contactes electromagnètics situats a la part superior del sostre de la cabina. 
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació 
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento de Aparatos Elevadores 
ITC-MIE-AEM-1  "Instrucción  Técnica  Complementaria  sobre  ascensores  movidos  eléctrica, 
hidráulica u oleodinámicamente" (substituit parcialment a partir del 30 de juny de 1999) 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
"REAL DECRETO 1314/97. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo 95/16/CE, sobre Ascensores." (vigent a partir del 1 de juliol de 1999) 

 
 
 
 
 
 
 

BLL - BASTIDORS, CABINES I PORTES DE CABINA PER A ASCENSORS 

BLL1 - BASTIDORS, CABINES I PORTES DE CABINA PER A ASCENSORS DE 
PASSATGERS 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Bastidors, cabines i portes de cabina per a ascensors de passatgers. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Bastidors, cabina amb acabats de qualitat normal i portes de cabina batents manuals d'acer 
pintat 
- Bastidors, cabina amb acabats de qualitat normal o mitjana i portes de cabina corredisses 
automàtiques d'acer pintat 
-  Bastidors,  cabina  amb  acabats  de  qualitat  mitjana  o  alta  i  portes  de  cabina  corredisses 
automàtiques  d'acer  inoxidable  amb  velocitat  d'obertura  constant  per  a  portes  de  100  cm 
d'amplària 

 
BASTIDOR: 
El bastidor amb els elements de suspensió sobre el qual ha de quedar muntada la cabina ha d'estar 
format  per  perfils d'acer de resistència adequada a  la càrrega i velocitat nominal de l'aparell 
elevador. 
Han de constar les dades següents: 

- Nom del fabricant 
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- Control d'homologació 
- Any de fabricació 
- Càrrega nominal 
- Nombre de cables 
- Diàmetre i càrrega de ruptura dels cables 

 
CABINA: 
La cabina ha d'estar constituïda per un conjunt d'elements metàl.lics formats per les parets, sostre i 
paviment, els quals seran suficientment forts per a resistir els esforços que li siguin aplicats durant 
el funcionament normal de l'ascensor, del funcionament del dispositiu de guiatge o en l'impacte de 
la cabina contra els amortidors. 
La cabina ha d'estar completament tancada, per elements massissos en parets, paviment i sostre, i 
les úniques obertures autoritzades seran les entrades per l'accés normal dels usuaris, les trampes i 
portes de socors i els orificis de ventilació. 
L'espai interior de la cabina i la seva resistència, han de ser els adeqüats al número màxim de 
passatgers i a la càrrega nominal que ha de transportar. 
Alçària lliure interior de la cabina ........................................................................................ >= 2 m 
Alçària de l'entrada de la cabina........................................................................................... >= 2 m 
Les parets de la cabina han de tenir una resistència mecànica suficient per a suportar, sense 
deformació elàstica superior a 15 mm, una força de 300 N aplicada perpendicularment sobre una 
superfície de 5 cm2. 
El sostre ha d'estar construït per poder suportar, a qualsevol punt, una força de 2000 N sense 
deformació permanent. 
Ha de portar, en un lloc visible, una placa amb les dades següents: 

- Càrrega útil (en kg) 
- Nombre màxim de persones 
- Nom de l'instal.lador de l'ascensor 
- Número del RAE ("Registro Aparatos Elevadores Oficial") 

Acabats de la cabina de qualitat normal: 
- Les parets i el sostre han d'estar revestits amb làmines de PVC o pintura a l'esmalt sintètic 
- El passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat 
- El paviment ha de ser de material plàstic o linòleum 
- La il.luminació ha de ser per plafó fluorescent 
- La ventilació ha de ser per escletxes laterals o al sostre 

Acabats de la cabina de qualitat mitjana: 
-  Les  parets  han  d'estar  revestides  amb  plafons  desmuntables  amb  revestiment  melanínic, 
fòrmica o similar 
- El sostre ha de ser de xapa d'acer revestida de PVC, orificis asimètrics per la il.luminació o 
gelosia difusora d'alumini o plàstic 
- El passamans i el sòcol han de ser perfils d'acer inoxidable 
- El paviment ha de ser del tipus Saipolen o de goma 
- El mirall ha de ser central, lateral o circundant 
- La ventilació ha de ser forçada per electro-ventilador situat a la part superior del sostre de la 
cabina 

Acabats de la cabina de qualitat alta: 
- Les parets han d'estar revestides de plafons d'acer inoxidable o fustes naturals o envernissades 
- El sostre ha de ser de xapa d'acer revestida de PVC, orificis asimètrics per l'il.luminació o 
gelosia  difusora d'alumini pintat i entrellaçat a tota la superfície del sostre amb marc d'acer 
inoxidable 
- El passamans i el sòcol han de ser perfils d'acer inoxidable 
- El paviment ha de ser de granit de gruix <= 10 mm o de marbre o ceràmica de gruix <= 20 mm 
- El mirall fumat ha d'estar en posició lateral o circundant 
- La ventilació ha de ser forçada per electro-ventilador situat a la part superior del sostre de la 
cabina 
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- L'aparell telefònic ha d'estar connectat a la xarxa interior de l'edifici 
 
PORTES CABINA BATENTS MANUALS: 
Les portes que tanquen la cabina han de ser de dues fulles giratòries d'obertura i tancament manual. 
Hauran d'estar proveïdes de les seves corresponents manetes, accessoris, espieres transparents amb 
un vidre de gruix  >= 6 mm i els dispositius elèctrics de seguretat per evitar el funcionament de 
l'ascensor si estan obertes les portes. 

 
PORTES CABINA CORREDISSES AUTOMÀTIQUES: 
La porta que tanca la cabina ha de ser de fulles corredisses de desplaçament horitzontal i obertura 
central o lateral. 
L'obertura i tancament han de ser de tipus automàtic, mitjançant un equip operador o cabrestant 
format per un dispositiu sensible de protecció, que ha d'ordenar la reobertura de la porta quan un 
passatger sigui colpejat per la porta en el moment del tancament. 
L'acció del dispositiu de protecció pot ser neutralitzada durant els últims 50 mm del recorregut de 
cada una de les fulles de la porta. 
Les portes han de dur un acabat de pintura a l'esmalt sintètic. 
Han d'estar finalitzades amb un folrament d'acer inoxidable, amb un acabat matisat o equivalent. 
Si la velocitat d'obertura és constant, l'equip operador ha d'estar format per una màquina reductora, 
un joc de  palanques i un motor de corrent alterna accionat pels contactors situats al quadre de 
maniobra. 

 
PORTES CABINA D'ACER PINTAT: 
Han de portar una emprimació de pintura antioxidant. 
L'esforç necessari per a impedir el tancament de la porta no ha d'ésser superior a 150 N; aquesta 
mesura no ha de fer-se al primer terç del recorregut de la porta. 

 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
La cabina i els components de seguretat, han de portar la marca CE de conformitat amb el que 
disposa el Real Decret 1314/97. 
Les portes han de ser massisses. 
Les cabines han d'estar equipades amb un equip d'intercomunicació que ha de permetre el contacte 
permanent amb un servei d'intervenció ràpida. 
La cabina ha de tenir els dispositius necessàris per a garantir la ventilació suficient als usuaris, 
considerant, la possibilitat de parada prolongada. 
La cabina ha de disposar dels elements d'il.luminació suficients que han d'activar-se en el cas de 
posada en marxa o d'obertura de les portes. Ha de disposar també, d'il.luminació d'emergència. 
En el cas en que hi hagi una sortida d'emergència per a que les persones retingudes en la cabina, 
puguin  alliberar-se sense ajuda externa, les instruccions corresponents, per aquest cas, han de 
figurar de forma clara i visible en la cabina. 
La il.luminació d'emergéncia i l'equip d'intercomunicació, han de garantir un temps mínim de 
funcionament, en el cas en que falli completament el subministre d'energía, suficient per a permetre 
la intervenció normal dels equips d'auxili. 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament:  Desmuntades  per  elements  i   empaquetada  en  caixes,  amb  els  cargols, 
subjeccions i components a part. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97): 
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació 
Tècnica necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento de Aparatos Elevadores 
ITC-MIE-AEM-1  "Instrucción  Técnica  Complementaria  sobre  ascensores  movidos  eléctrica, 
hidráulica u oleodinámicamente" (substituit parcialment a partir del 30 de juny de 1999) 
* Ordre MOPU 5937/1980 "Características de los Accesos, Aparatos Elevadores y Condiciones 
Interiores de las Viviendas para Minusválidos, Proyectadas en Inmuebles de Protección Oficial." 
"REAL DECRETO 1314/97. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y 
del Consejo 95/16/CE, sobre Ascensores." (vigent a partir del 1 de juliol de 1999) 

 
 
 
 
 
 

18 BM - MATERIALES PARA INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS Y DE 
SEGURIDAD 

 
 
BM1  -  MATERIALES  PARA  INSTALACIONES  DE  PROTECCIÓN  DE  INCENDIOS  Y 
GASES 

 

BM11 - DETECTORS 
 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Detectors per a instal.lacions de protecció d'incedis. 
S'han considerat els elements següents: 

- Detectors iònics de fums 
- Detectors òptics de fums 
- Detectors tèrmics termovelocimètrics 
- Detectors de CO 
- Detectors autònoms de CO 

 
DETECTORS DE CO: 
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb 
l'element detector collat manualment a la base. 
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un 
senyal lluminós. 
Han de dur incorporats els senyals lluminosos d'alarma i d'estar en servei. 
Concentració de CO d'alarma....................................................................................... <= 100 ppm 
Tensió d'alimentació (corrent continu)..................................................................................... 25 v 
Si són detectors autònoms: 

- Les connexions han de ser pel circuït d'alimentació i per a repetir el senyal d'alarma posant en 
marxa un extractor. 
- Tensió d'alimentació (corrent monofàsic):...................................................................... 220 v 
- Temperatura de treball (T) .................................................................. - 10°C <= T <= + 45°C 
- Humitat relativa de treball ...........................................................................................<= 95% 
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DETECTORS DE FUMS: 
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb 
l'element detector collat manualment a la base. 
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un 
senyal lluminós. 
Han de dur incorporats els senyals lluminosos d'alarma. 
Concentració de fums d'alarma ...................................................................................... <= 7%/m3 
Tensió d'alimentació (corrent continu)..................................................................................... 25 v 
Temperatura de treball (T) ......................................................................... - 10°C <= T <= + 45°C 
Humitat relativa de treball...................................................................................................<= 95% 

 
DETECTORS TÈRMICS: 
Detector tèrmic, sistema termo-velocimètric, format per una base amb les connexions elèctriques, 
un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat manualment a la base. 
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant un 
senyal lluminós. 
Han de dur incorporats els senyals lluminosos d'alarma. 
Temperatura d'alarma .............................................................................................................. 58°C 
Gradient de temperatura d'alarma .............................................................................. <= 10°C/min 
Tensió d'alimentació (corrent continu)..................................................................................... 25 v 
Temperatura de treball (T) ......................................................................... - 10°C <= T <= + 80°C 
Humitat relativa de treball...................................................................................................<= 95% 
Toleràncies: 

- Temperatura d'alarma ..................................................................................................... ± 3°C 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats individualment en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a temperatura ambient 
<= 30°C. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
"Resolución de 22 de marzo de 1995, de la Dirección General de Seguridad Industrial del 
Departamento de Industria y Energía, de nombramiento del Laboratori General de Assaigs i 
Investigacions como Organismo de control para la certificación de productos de acuerdo con el 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios." (BOE de 20 de maig de 1995 i DOGC de 31 de març de 1995). 

 
DETECTORS TERMOVELOCIMETRICS: 
UNE 23-007-93 (6) 1R."Componentes de los sistemas de detección automática de 
incendios.Detectores térmicos." 

 
DETECTORS DE FUMS: 
UNE 23-007-93 (7) 1R."Componentes de los sistemas de detección automática de 
incendios.Detectores puntuales de humos." 
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BM12 - CENTRALES DE DETECCIÓN 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Central de detecció de CO o d'incendis inclosa en una caixa metàl.lica esmaltada al foc, de color 
vermell,  amb indicadors de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de doble 
alimentació. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt de cables 
elèctrics. 
A l'interior hi ha d'haver: 

- Un transformador 
- Un equip de rectificadors 
- Una bateria d'acumulació 
- Un avisador acústic 
- Un circuit imprès 
- Un carregador automàtic de bateria 

A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció. 
La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha d'alimentar 
per bateria. 
Tensió d'alimentació per xarxa................................................................220 V, corrent monofàsic 
Tensió d'alimentació per bateria.................................................................... 24 V, corrent continu 
Autonomia de la bateria en vigilància ................................................................................. >= 12 h 
Autonomia de la bateria en alarma.................................................................................. >= 15 min 
Tensió de treball ............................................................................................ 24 V, corrent continu 

 
CENTRALS D'INCENDIS: 
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal.lats els indicadors lluminosos, el 
polsador, els interruptors i els fusibles, que han d'estar agrupats en dues parts o mòduls. 
Mòdul de zones format per: 

- Dos indicadors lluminosos d'alarma i un d'avaria per a cada zona de detecció 
- Un polsador de prova d'alarma 
- Un polsador de prova d'avaria 
- Un polsador per a activar l'alarma 

Mòdul de control, format per: 
- Un indicador lluminós d'alimentació per xarxa 
- Un indicador lluminós d'alimentació per bateria 
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica 
- Un interruptor d'eliminació d'alarma acústica 
- Dos fusibles de protecció de cadascuna de les fonts d'alimentació 

 
CENTRALS DE DETECCIÓ DE CO: 
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal.lats els indicadors lluminosos, els 
polsadors, els interruptors, l'indicador de concentració de CO, etc., agrupats en dos mòduls. 
Mòdul de control, format per: 

- Un indicador de concentració de CO en ppm 
- Un selector de zona, que ha de controlar l'indicador 
- Un interruptor d'alarma acústica 
- Un interruptor de "parada-servei" 
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica 
- Un indicador lluminós de "servei" 
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Mòdul de zones, ha d'estar format per: 

- Un indicador lluminós d'avaria 
- Un indicador lluminós d'extracció, activat en detectar-se el primer nivell de concentraciói 
en tenir tensió les connexions de comandament a distància 

- Un indicador lluminós d'alarma activat en detectar-se el segon nivell de concentració i en sonar 
l'alarma acústica 
- Un interruptor d'inhibició de l'alarma accionat durant el temps inicial de caldejament dels 
detectors 

Els circuits de protecció elèctrica han d'estar a l'interior. 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 
 
 
 
 
 
 
BM14 - POLSADORS D'ALARMA 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, per a muntar superficialment o encastats. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'anar inclòs en una caixa metàl.lica, esmaltada al foc, de color vermell. 
La cara frontal ha de ser practicable i ha de tenir un vidre o una tapa que protegeixi el polsador 
d'accionaments involuntaris; cal trencar el vidre o obrir la tapa per a poder accedir al botó del 
polsador. 
Quan la protecció és amb vidre, al través d'ell s'ha de llegir una inscripció interior que digui 
"Trenqueu el vidre". 
A la cara posterior de la caixa hi ha d'haver els forats per a la seva fixació. 
A l'interior hi ha d'haver el sistema de connexió elèctrica. 
Intensitat admisible ......................................................................................................... <= 80 mA 
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-354)...................................................................IP-40X 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats individualment en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
"Resolución  de  22  de  marzo  de  1995,  de  la  Dirección  General  de  Seguridad  Industrial  del 
Departamento  de  Industria y  Energía, de  nombramiento  del  Laboratori General de  Assaigs i 
Investigacions como Organismo de control para la certificación de productos de acuerdo con el 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios." (BOE de 20 de maig de 1995 i DOGC de 31 de març de 1995). 

 
 
 
 
 
 
 

BM2 - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 

BM23 - BOQUES D'INCENDI 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
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  teixida  amb  material  resistent  a  la  putrefacció  amb  una  capa  llisa  de  material 
elastomèric a l'interior 
- Vàlvula d'entrada, on la maniobra completa de tancar 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 diferents 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 suports per a penjar els diferents elements i 
una entrada lateral per a la connexió a la xarxa; ha d'estaresmaltat al foc i pintat de color 
vermell; en el vidre hi ha d'haver la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi"; ha de tenir 
escletxes d'aireig. 

Els discos del debanador han de ser de color vermell 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 ha d'estar entre la d'interrupció i la de raig lliure. 
La llança-boquilla ha de portar marcades les posicions en que realitza les diferents funcions. 
La vàlvula de tancament ha de tancar en el sentit de les agulles del rellotge. 
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La vàlvula ha de tenir marcat el sentit de gir d'obertura. 
La porta de l'armari s'ha d'obrir 180°. 
El vidre s'ha de trencar sense risc de provocar ferides als usuaris. 
Resistència impacte llança-boquilla .................................................Sense deterioraments ni fuites 
Parell de força màxim per al canvi de 
les funcions de la llança-boquilla ...................................................................................... <= 4 Nm 
Folgança diàmetre exterior volant vàlvula-elements armari ........................................... >= 35 mm 
Resistència corrosió peces metàl.liques amb recobriment ........................................Ha de complir 
Envelliment dels materials sintètics ............................................. Sense fissures ni deterioraments 
Resistència a la corrosió del conjunt 
debanador-vàlvula de tancament ....................................................................Sense deterioraments 
......................................................................................................... Ha de funcionar correctament 

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 la informació següent: 

- Nom del subministrador o marca comercial 
- UNE_EN 671-1 en mànegues semirrígides 
- UNE_EN 671-2 en mànegues planes 
- Any de fabricació 
- Pressió màxima de servei 
- Llargària i diàmetre de la mànega 
- Diàmetre equivalent de l'orifici de la llança-boquilla 

Toleràncies: 
- Diàmetre interior de la mànega (UNE 23-091): 

- Calibre passa: 
- BIE-25................................................................................................................. 24 mm 
- BIE-45................................................................................................................. 44 mm 

- Calibre no passa: 
- BIE-25.............................................................................................................. 25,5 mm 
- BIE-45................................................................................................................. 46 mm 

- Llargària mànegues .......................................................................................................... + 5% 
............................................................................................................................................. - 0% 

 

 
 
BOQUES BIE-25: 

 
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador, orientable en un pla 
horitzontal. 
El debanador ha d'estar format per dos discs circulars de diàmetre màxim 800 mm i sectors 
interiors o tambor de diàmetre mínim 200 mm. 
El sistema no ha de presentar cap fuita visible. 
La mànega ha d'estar teixida i trenada amb filats sintètics resistents a la putrefacció. 
La mànega ha de tenir una trama o espiral de material resistent i elàstic que eviti el seu col.lapse. 
La mànega ha de tenir una paret interior de material elastòmer per a la seva impermeabilització. 
La mànega ha de complir les especificacions de la norma UNE 23-091, part 3A. 
Diàmetre interior de la mànega ............................................................................................ 25 mm 
Tipus de mànega ....................................................................................semirígida no col.lapsable 
Designació de la mànega ................................................................................UNE 23 091-3A - 25 
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Pressió de prova de la mànega (UNE 23-091) ...................................................................... 45 bar 
Material dels enllaços ràpids (racords lleugers) ................................................... Aliatge d'alumini 
................................................................................................................. per a moldeig tipus ASG 

 
Característiques mecàniques del material dels racords: 

- Resistència a la tracció ..................................................................................... >= 160 N/mm2 
- Mòdul d'elasticitat .............................................................................................. >= 80 N/mm2 
- Allargament ...................................................................................................................>= 2% 
- Duresa Brinell (UNE-EN 10003-1) ................................................................................ >= 50 

 
Força per a desenrrotllar la mànega horitzontalment en totes les direccions: 

- Força inicial màxima................................................................................................... <= 70 N 
- Força màxima en qualsevol punt 

amb dispositiu orientador .......................................................................................... <= 200 N 
- Força màxima per a desenrrotllar la mànega ............................................................ <= 350 N 

Frenat dinàmic del debanador ......................................................................................... <= 1 volta 
Resistència a l'impacte i a la càrrega 
de la boca d'incendi equipada....................................................... Sense deformacions permanents 
Pressió màxima de servei ................................................................................................... 1,2 MPa 
Pressió de prova ................................................................................................................. 1,8 MPa 
Pressió mínima de trencament............................................................................................ 3,0 MPa 

 

 
 
Cabal mínim i coeficient K mínim en funció de la pressió: 

 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre orifici │ Cabal mínim (l/min) a pressió P │  Coef. K │ 
│ boquilla │ P=0,2 │ P=0,4 │ P=0,6 │ │ 
│ mm │ MPa │ MPa │ Mpa │ │ 
│+ │ │ │ │ │ 
│ 4 │ 12 │ 18 │ 22 │ 9 │ 
│ 5 │ 18 │ 26 │ 31 │ 13 │ 
│ 6 │ 24 │ 34 │ 41 │ 17 │ 
│ 7 │ 31 │ 44 │ 53 │ 22 │ 
│ 8 │ 39 │ 56 │ 68 │ 28 │ 
│ 9 │ 46 │ 66 │ 80 │ 33 │ 
│ 10 │ 59 │ 84 │ 102 │ 42 │ 
│ 12 │ 90 │ 128 │ 156 │ 64 │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE_EN 671-1. 

BOQUES BIE-45: 
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador o replegable en ziga-zaga, i 
orientable en un pla horitzontal. 
Els materials de construcció han de ser resistents a la corrosió i als esforços mecànics deguts a la 
seva utilització. 
El debanador ha de girar al voltant d'un eix i ha de permetre l'extracció de la mànega lliurement. 
El tambor interior del debanador ha de tenir un diàmetre mínim de 70 mm amb una ranura 
d'amplària mínima 20 mm. 
En el debanador s'ha d'allotjar la mànega plegada en tota la seva llargària. 
El suport de la mànega ha de poder girar 90° respecte del pla posterior de l'armari amb un eix 
vertical de rotació. 
El sistema de fixació de la mànega al ràcor ha d'assegurar la retenció de la mànega a la canya del 
ràcor mitjançant una pressió regular en tot el seu perímetre. 
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L'angle format per l'entrada i la sortida de la vàlvula de tancament no ha de ser inferior a 90° ni 
superior a 135°. 
La mànega ha d'estar teixida amb material resistent a la putrefacció. 
El teixit de la mànega ha d'estar format per ordit (fils longitudinals) i trama (fils transversals) en 
helicoïdal contínua i uniforme. Ordit i trama han d'estar entrecreuats formant un lligament unit. 
La construcció ha de ser contínua i regular en tot el perímetre de la mànega. 
La mànega ha de tenir adherit a l'interior una material elastòmer de paret llisa que converteixi la 
mànega en estanca. 
La mànega ha de complir les especificacions de la norma UNE 23-091, part 2A. 
Diàmetre interior de la mànega ............................................................................................ 45 mm 
Tipus de mànega ........................................................................ flexible plana per a servei lleuger 
Designació de la mànega ................................................................................UNE 23 091-2A - 45 
Pressió de la prova de la mànega (UNE 23-091) .................................................................. 35 bar 
Pressió de treball .............................................................................................................. <= 15 bar 
Material dels enllaços ràpids (racords normals) ................................................... Aliatge d'alumini 
........................................................................................................................ per a forja anoditzat 

Gruix de l'anoditzat dels racords ................................................................................ >= 20 micres 
Característiques mecàniques del material dels racords: 

- Resistència a la tracció ..................................................................................... >= 290 N/mm2 
- Mòdul d'elasticitat ............................................................................................ >= 240 N/mm2 
- Allargament ...................................................................................................................>= 8% 
- Duresa Brinell (UNE-EN 10003-1) ..........................................................95 aproximadament 

Parell de força màxima per al canvi de les 
funcions de la llança-boquilla (UNE_EN 671-2) .............................................................. <= 7 Nm 
Resistència a la corrosió del pas d'aigua ........................................................Sense deterioraments 
......................................................................................................... Ha de funcionar correctament 

Pressió màxima de servei ................................................................................................... 1,2 MPa 
Pressió de prova ................................................................................................................. 2,4 MPa 
Pressió mínima de trencament............................................................................................ 4,2 MPa 
Estanquitat dels ràcors.................................................................Sense fuites a la pressió de prova 
Cabal mínim i coeficient K mínim en funció de la pressió: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre orifici │ Cabal mínim (l/min) a pressió P │  Coef. K │ 
│ boquilla │ P=0,2 │ P=0,4 │ P=0,6 │ │ 
│ mm │ MPa │ MPa │ Mpa │ │ 
│+ │ │ │ │ │ 
│ 9 │ 66 │ 92 │ 112 │ 46 │ 
│ 10 │ 78 │ 110 │ 135 │ 55 │ 
│ 11 │ 93 │ 131 │ 162 │ 68 │ 
│ 12 │ 100 │ 140 │ 171 │ 72 │ 
│ 13 │ 120 │ 170 │ 208 │ 85 │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE_EN 671-2. 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetats en caixes. 
S'han  de  subministrar  acompanyades  de  les  instruccions  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. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
"Resolución  de  22  de  marzo  de  1995,  de  la  Dirección  General  de  Seguridad  Industrial  del 
Departamento  de  Industria y  Energía, de  nombramiento  del  Laboratori General de  Assaigs i 
Investigacions como Organismo de control para la certificación de productos de acuerdo con el 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios." (BOE de 20 de maig de 1995 i DOGC de 31 de març de 1995). 
*  UNE   23-400-94  (5)   1R   "Material  de   lucha   contra   incendios.  Racores  de   conexión. 
Procedimientos de verificación." 
* UNE 23-410-94 (1) "Lanzas-boquillas de agua para la lucha contra incendios. Parte 1: Lanzas 
convencionales." 

 
BOQUES TIPUS BIE-25: 
UNE_EN 671-1 1995 "Instalaciones fijas de  extinción de  incendios. Sistemas equipados con 
mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas." 
* UNE 23-400-94 (1) 2R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 mm." 
* UNE  23-091-96 (3A)  "Mangueras de  impulsión  para  la  lucha  contra  incendios. Parte 3A: 
Manguera semirrígida para servicio normal, de 25 mm de diámetro." 

 
BOQUES TIPUS BIE-45: 
UNE_EN 671-2 1995 "Instalaciones fijas de  extinción de  incendios. Sistemas equipados con 
mangueras. Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas." 
* UNE 23-400-94 (2) 2R "Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 45 mm." 
* UNE  23-091-96 (2A)  "Mangueras de  impulsión  para  la  lucha  contra  incendios. Parte 2A: 
Manguera flexible plana para servicio ligero, de diámetros 45 mm y 70 mm." 

 
 
 
 
 
 
 

BM3 - EXTINTORS D'INCENDIS 

BM31 - EXTINTORS MANUALS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Extintors manuals de pols seca, pols seca polivalent o anhídrid carbònic amb pressió incorporada i 
amb acabat pintat o cromat. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser estanc, resistent a la pressió interna i a les vibracions (UNE 23-110). 
El cos de l'extintor ha de ser d'acer soldable o d'alumini pur troquelat. 
Totes les parts del cos de l'extintor i les soldades a ell, han de ser de materials compatibles. 
Els materials d'aportació han de ser compatibles amb l'acer per a produir soldadures amb propietats 
equivalents a les especificades pel material base. 
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Les ampolles que es puguin col.locar de peu han de mantenir un espai de 5 mm entre el cos del 
fons  sotmès a pressió i la superfície horitzontal, o bé aquest fons ha de tenir un gruix de 1,5 
vegades el gruix mínim de la paret del cos. 
Les soldadures que contribueixin a la resistència a la pressió han d'estar fetes amb soldadura 
automàtica. 
No hi poden haver soldadures a les zones amb variacions de forma. 
Les peces unides han  d'estar  executades i  fixades al  cos  de  l'extintor sense produir tensions 
perjudicials ni risc específic de corrosió. 
Classes de foc per al que son útils els extintors: 

+-------------------------------------------+ 
¦ Extintors ¦ Classe foc ¦ 
¦ ¦-----------------------¦ 
¦ ¦ A ¦ B ¦ C ¦ Elèctric ¦ 
¦-------------------¦---¦---¦---¦-----------¦ 
¦ Pols seca ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ 
¦ Pols polivalent ¦ x ¦ x ¦ x ¦ x ¦ 
¦ Anhídrid carbònic ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ 
+-------------------------------------------+ 

 
Han de tenir una eficàcia ........................................................................................... >= 21A-113B 
Composició química de l'acer del cos de l'extintor: 

- Contingut de C: 
- Acer no austenític ................................................................................................<= 0,25% 
- Acer austenític .....................................................................................................<= 0,03% 

- Contingut de S ..........................................................................................................<= 0,05% 
- Contingut de F ..........................................................................................................<= 0,05% 

Característiques físiques de l'acer del cos de l'extintor: 
- Coeficient d'allargament ................................................................................................ > 16% 
- Resistència a la tracció ......................................................................................... <= 580 MPa 

Ampolles de gas propulsor: 
- Material ................................................................................ Acer, alumini o aliatge d'alumini 
- Volum ................................................................................................................... <= 500 cm3 

El  cos  de  l'extintor  ha  de  portar  per  embutició  del  metall  o  per  gravat,  com  a  mínim,  les 
inscripcions següents: 

- Marca del fabricant 
- Número de sèrie o del lot 
- Any de fabricació 
- Pressió de prova en bar 

Les ampolles de gas propulsor han de portar, ben visibles, com a mínim, les dades següents: 
- Massa real en buit, en grams 
- Massa teòrica amb càrrega, en grams 
- Massa d'anhídrid carbònic, en grams, o pressió de càrrega del gas comprimit, en bar 
- Any de fabricació 
- Marca o nom del fabricant 

 
EXTINTORS PINTATS: 
Ha d'anar esmaltat al foc, de color vermell (UNE 1-115). 

 
EXTINTORS DE POLS SECA I POLS SECA POLIVALENT: 
La pressió d'impulsió de l'agent extintor ha de ser donada per un gas inert contingut dins del propi 
recipient. 
Tots els òrgans de funcionament han d'estar agrupats en el casquet superior del recipient i han de 
constar de: 

- Palanca d'accionament de la vàlvula de sortida 
- Manòmetre indicador de la pressió normal de càrrega 
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- Vàlvula de seguretat 
- Dispositiu per  interrompre temporalment  la  sortida  de  l'agent extintor una  vegada s'hagi 
accionat la palanca d'accionament de la vàlvula de sortida. 
- Dispositiu per a mesurar la pressió interior amb un manòmetre patró. 

Càrrega extintors <= 3 kg............................................. A la boca de sortida hi ha d'haver un broc. 
Càrrega extintors > 3 kg ............................................................. A la boca de sortida hi ha d'haver 
..................................................................................................una mànega acabada amb un broc. 

Pressió tarada de la vàlvula de seguretat ...................................................... 0,8 x pressió de prova 
 
EXTINTORS D'ANHÍDRID CARBÒNIC: 
Han de tenir un dispositiu de descàrrega de pressió. 
La pressió d'impulsió de l'agent extintor la dona el propi agent. 
Tots els òrgans de funcionament han d'estar agrupats en el casquet superior del recipient i han de 
constar de: 

- Palanca d'accionament de la vàlvula de sortida 
- Manòmetre indicador de la pressió normal de càrrega 
- Disc de ruptura a la vàlvula de sortida 
- Dispositiu per  interrompre temporalment  la  sortida  de  l'agent extintor una  vegada s'hagi 
accionat la palanca d'accionament de la vàlvula de sortida. 
- Dispositiu per a mesurar la pressió interior amb un manòmetre patró. 

Càrrega extintors <= 5 kg.............................................. A la boca de sortida hi ha d'haver un broc 
.....................................................................................................................amb forma de botzina. 

Pressió tarada del disc de ruptura ........................................................................................ 186 bar 
Extintors amb càrrega >= 5 kg: 

- A la boca de sortida hi ha d'haver una mànega amb un broc protegit per un difusor amb forma 
de botzina. 
- Llargària mànega ................................................................................................... >= 400 mm 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar: 

- La pressió 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 

Ha de portar una etiqueta en que s'indiquin, de forma indeleble i ben visible, les dades següents: 
- Nom del fabricant o importador 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat 
- Tipus de foc que apaga (UNE 23-110) 
- Recomanacions restrictives 
- Instruccions d'utilització 
- Data i contrasenya corresponent al registre del tipus 

Aquesta etiqueta ha de ser fàcilment llegible amb l'extintor col.locat en el seu emplaçament. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
MIE-AP5 "Instrucción técnica complentaria MIE-AP5 del reglamento de aparatos a presión." 
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ITC-MIE-AP5 (MODIF.) Modifica la "Instrucción Técnica Complentaria MIE-AP5 del reglamento 
de aparatos a presión 
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
"Resolución  de  22  de  marzo  de  1995,  de  la  Dirección  General  de  Seguridad  Industrial  del 
Departamento  de  Industria y  Energía, de  nombramiento  del  Laboratori General de  Assaigs i 
Investigacions como Organismo de control para la certificación de productos de acuerdo con el 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios." (BOE de 20 de maig de 1995 i DOGC de 31 de març de 1995). 
UNE  23-110-90 (1) 1M  "Lucha contra incendios. Extintores portátiles de incendios. Parte 1: 
designación, eficacia; hogares tipo para fuegos de clase A y B. (Versión oficial EN 3-1/A1:1987)." 
UNE  23-110-75 (1) 1R "Lucha contra  incendios. Extintores portátiles de incendios. (Versión 
oficial EN 3-1:1975)." 
UNE 23-110-78 (1)  ERRATUM "Lucha  contra  incendios.  Extintores portátiles de  incendios. 
(Versión oficial EN 3-1:1975)." 
UNE 23-110-80 (2) 1R "Extintores portátiles de incendios. (Versión oficial EN 3-2:1978)." 
UNE 23-110-94 (3) 1R "Extintores portátiles de incendios. Parte 3: construcción, resistencia a la 
presión y ensayos mecánicos. (Versión oficial EN 3-4:1994)." 
UNE  23-110-84  (4)  "Extintores  portátiles  de  incendios.  Parte  4:  cargas  y  hogares  mínimos 
exigibles. (Versión oficial EN 3-4:1984; EN 3-4/AC1:1984)." 
UNE  23-110-85  (5)  "Extintores  portátiles  de  incendios.  Parte  5:  especificaciones  y  ensayos 
complementarios. (Versión oficial EN 3-5:1984)." 

 
 
 
 
 
 
 

BMD - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE SEGURETAT 

BMD4 - SIRENES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Sirenes electròniques amb senyal lluminós protegides contra l'obertura de la tapa i la separació de 
la paret. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'anar incloses dins d'una caixa metàl.lica esmaltada al foc. 
La cara frontal de la caixa ha de ser practicable, ha de portar ranures de ventilació i l'òptica del 
senyal lluminós. 
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció. 
A l'interior hi ha d'haver un altaveu amb membrana de plàstic, l'equip oscil.lador i la làmpada. 
El senyal lluminòs ha de ser intermitent. 
Ha de portar dos microrruptors per a protecció contra l'obertura de la tapa i la separació de la paret 
respectivament. 
Tensió d'alimentació.......................................................................................................... 12 V c.c. 
Intensitat de so...................................................................................................................> 100 dB 
Consum ........................................................................................................................... > 700 mA 
Potència làmpada ................................................................................................................ > 10 W 
Potència altaveu .................................................................................................................. > 15 W 

 
 

Projecte executiu d'un aparcament subterrani al Parc Sanitari Pere Virgili Jacinto Jiménez 



Plec de condicions tècniques 
 

243 
 
 
Temperatura de treball ............................................................................................... -5°C - +40°C 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats embalades en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
 
BMY  -  PARTES  PROPORCIONALES  DE  ELEMENTOS  ESPECIALES  PARA 
INSTALACIONES CONTRA INCENDIOS 

 

BMY1 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS 
DE PROTECCIÓ 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Accessoris per a instal.lacions de protecció. 
S'han considerat els elements següents: 

- Part proporcional d'elements especials per a detectors 
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció 
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes 
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a instal.lacions de protecció i no han 
de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament:  A  l'albarà  de  lliurament  han  de  constar  les  característiques  d'identificació 
següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ELEMENTS PER A DETECTORS: 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un detector. 
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ELEMENTS PER A CENTRALS DE DETECCIÓ: 
Unitat composada  pel  conjunt  d'elements  especials  necessaris  pel  muntatge  d'una  central  de 
detecció. 

 
ELEMENTS PER A SIRENES: 
Unitat composada pel conjunt d'elements necessaris pel muntatge d'una sirena. 

 
ELEMENTS PER A POLSADOR D'ALARMA: 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'un polsador d'alarma. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
"Resolución  de  22  de  marzo  de  1995,  de  la  Dirección  General  de  Seguridad  Industrial  del 
Departamento  de  Industria y  Energía, de  nombramiento  del  Laboratori General de  Assaigs i 
Investigacions como Organismo de control para la certificación de productos de acuerdo con el 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios." (BOE de 20 de maig de 1995 i DOGC de 31 de març de 1995). 

 
 
 
 
 
 
 
BMY2 - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS 
D'EXTINCIÓ 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Accessoris per a instal.lacions d'extinció. 
S'han considerat els elements següents: 

- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques 
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi 
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics 
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a instal.lacions de protecció i no han 
de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament:  A  l'albarà  de  lliurament  han  de  constar  les  característiques  d'identificació 
següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
ELEMENTS PER A HIDRANTS: 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'un hidrant. 

 
ELEMENTS PER A COLUMNES SEQUES: 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'una instal.lació de 
columna seca. 

 
ELEMENTS PER A BOQUES D'INCENDIS: 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'una boca d'incendi. 

 
ELEMENTS PER A DETECTORS-EXTINTORS AUTOMÀTICS: 
Unitat composada pels elements especials necessaris pel muntatge d'un detector extintor-extintor 
automàtic. 

 
ELEMENTS PER A VÀLVULES DE CONTROL I ALARMA: 
Unitat composada  pels elements especials necessaris pel muntatge  d'una vàlvula de  control i 
alarma. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
"Resolución  de  22  de  marzo  de  1995,  de  la  Dirección  General  de  Seguridad  Industrial  del 
Departamento  de  Industria y  Energía, de  nombramiento  del  Laboratori General de  Assaigs i 
Investigacions como Organismo de control para la certificación de productos de acuerdo con el 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios." (BOE de 20 de maig de 1995 i DOGC de 31 de març de 1995). 

 
 
 
 
 
 
 
BMY3 - PARTES PROPORCIONALES DE ELEMENTOS ESPECIALES PARA EXTINTORES 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'elements especials per a extintors. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser els adequats per a extintors i, en cap cas, no han 
de fer disminuir la seva qualitat i el bon funcionament. 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament:  A  l'albarà  de  lliurament  han  de  constar  les  característiques  d'identificació 
següents: 

- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris pel muntatge d'un extintor. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 
"Resolución  de  22  de  marzo  de  1995,  de  la  Dirección  General  de  Seguridad  Industrial  del 
Departamento  de  Industria y  Energía, de  nombramiento  del  Laboratori General de  Assaigs i 
Investigacions como Organismo de control para la certificación de productos de acuerdo con el 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios." (BOE de 20 de maig de 1995 i DOGC de 31 de març de 1995). 

 
 
 
 
 
 

19 BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
 
BN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 

 
BN11 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB ROSCA 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Vàlvules de comporta manuals de bronze, de pressió nominal 10 bar i 16 bar amb connexió per 
rosca. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 

- Cos amb les connexions roscades interiorment 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i acionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 

┌──────────────────────────────────────────────┐ 
│ Pressió nominal (bar) │ Pressió prova (bar) │ 
│───────────────────────│──────────────────────│ 
│ 10 │ >= 15 │ 
│ 16 │ >= 24 │ 
└──────────────────────────────────────────────┘ 

 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BN3 - VÀLVULES D'ESFERA 

 
BN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS AMB ROSCA 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Vàlvules d'esfera manuals de bronze de 10 i 16 bar de pressió nominal i connexió per rosca. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 

- Cos amb connexions roscades interiorment. 
- Tancament manual mitjançant maneta que acciona una 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'accionament. 

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 

┌──────────────────────────────────────────────┐ 
│  Pressió nominal (bar) │ Pressió prova (bar) │ 
│───────────────────────│──────────────────────│ 
│ 10 │ >= 15 │ 
│ 16 │ >= 24 │ 
└──────────────────────────────────────────────┘ 

 
Materials: 

- Bola ................................................................................................................. Acer inoxidable 
- Elements d'estanquitat...................................................................................................... Tefló 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
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 de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 

 
BN81 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA AMB ROSCA 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Vàlvules de retenció de clapeta de bronze, de 10 i 16 bar de pressió nominal i connexió per rosca. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 

- Cos amb les connexions roscades interiorment 
- Sistema de tancament en forma de disc basculant sobre un eix, que es tanca per acció de la 
gravetat 

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball i una sageta indicant el sentit de circulació del 
fluid. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 

┌──────────────────────────────────────────────┐ 
│  Pressió nominal (bar) │ Pressió prova (bar) │ 
│───────────────────────│──────────────────────│ 
│ 10 │ >= 15 │ 
│ 16 │ >= 24 │ 
└──────────────────────────────────────────────┘ 

 

 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 

BNN - BOMBES FECALS I D'ESGOTAMENT 

BNN2 - BOMBES FECALS SUBMERGIBLES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Bombes fecals submergibles. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Bombes fecals sumergibles amb pas útil de sòlids de 45 mm 
- Bombes fecals sumergibles amb pas útil de sòlids de 100 mm 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 

- Motor amb brida per a muntar a la superfície 
- Eix de transmissió 
- Bomba per muntar-la en inmersió, suspesa del motor mitjançant la funda de l'eix de transmissió 
- Tub d'impulsió 

L'impulsor de la bomba ha de permetre el pas lliure de qualsevol sòlid que hagi entrat per la boca 
d'aspiració 
La boca d'aspiració ha de ser llisa i la d'impulsió ha de tenir brida. 
Tensió d'alimentació (trifàsic) ........................................................................................ 220/380 V 
Grau protecció motor ..................................................................................................... >= IP-44X 
Materials: 

- Cos .................................................................................................................................... Fosa 
- Impulsor ............................................................................................................................ Fosa 

 
PAS ÚTIL DE 45 MM: 
Velocitat de gir .............................................................................................................. 2850 r.p.m. 

 
PAS ÚTIL DE 100 MM: 
Velocitat de gir .............................................................................................................. 1450 r.p.m. 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Amb embalatge de fusta. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 
 
 
 

20 BP - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE 
COMUNICACIÓ 

 

BP1 - ANTENES COL.LECTIVES 

BP15 - CONDUCTORS COAXIALS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Conductors coaxials d'atenuació normal o baixa. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Ha d'estar format per un conductor central, un recobriment aïllant, una malla d'apantallament (folre 
exterior) i finalment, una capa aïllant protectora. 
S'ha d'utilitzar per a portar els senyals d'antenes a l'equip d'amplificació i d'aquest equip a les 
diferents connexions dels usuaris. 
La protecció ha d'impedir qualsevol irradiació que impliqui el risc de pertorbar la recepció en 
d'altres instal.lacions, i ha de protegir la instal.lació de la captació directa de senyals emesos per 
antenes emissores,excessivament pròximes, o de pertorbacions externes causades per vehicles, 
instal.lacions industrials, etc. 
Impedància característica ................................................................................................... 75 ohms 
Relació de les ones estacionàries (ROE) en un tram de 100 m ............................................. <= 1,3 
Freqüència inferior, mesurament ROE.......................................................................... <= 50 MHz 
Freqüència superior, mesurament ROE....................................................................... >= 800 MHz 
Material de la malla d'apantallament......................................................................................Coure 
Material aïllant dels conductors: 

- Atenuació normal........................................................................................ polietilè compacte 
- Atenuació baixa ............................................................................................polietilè expandit 

Atenuació per a 100 m de llargària: 
- Conductors d'atenuació normal ....................................................................................... 20 dB 
- Conductors d'atenuació baixa ......................................................................................... 15 dB 

Freqüència del mesurament de l'atenuació .................................................................. >= 500 MHz 
Toleràncies: 

- Impedància característica ...........................................................................................± 3 ohms 
(mesurada a una freqüencia de 200 MHz) 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Empaquetat en rotlle. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
"Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el 
acceso a los servicios de comunicación". 

 
 
 
 
 

21 BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 

BQ8 - ELECTRODOMESTICS 

BQ8A - EIXUGAMANS 
 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS. 
 
DEFINICIÓ: 
Eixugamans elèctric. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Quan l’aparell arribi a obra amb certificat d’origen industrial que acrediti el compliment de la 
normativa,  la  seva recepció s’ha de realitzar comprovant únicament les seves característiques 
aparents. 
Motor....................................................................................................................................100 W. 
Calefactor ...........................................................................................................................1800 W. 
Dimensions mínimes: 

- Alçada ........................................................................................................................ 300 mm. 
- Amplada..................................................................................................................... 220 mm. 
- Profunditat ................................................................................................................. 165 mm. 

Temporitzador ...........................................................................................................................45”. 
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE. 
 
Subministrament: S’han de subministrar embalats a caixes amb una placa d’identificació amb la 
següent informació: 

- Nom del fabricant. 
- Potència. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie 
 

3.- UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT. 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l’obra. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 

BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 

BQU1 - MODULS PREFABRICATS 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Mòdul de sanitaris amb instal.lació elèctrica i de lampisteria 
- Mòdul de vestidors amb instal.lació elèctrica 
- Mòdul de menjador amb instal.lació elèctrica i de lampisteria 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les característiques especificades 
als  articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de 
Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 

 
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, 
fàcilment netejables. 
Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 
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Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 
L'espai  interior  i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i 
dimensió suficientss per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, 
pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari necessari 

 
MÒDUL DE SANITARIS: 
Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat 
- Instal.lació de lampisteria amb lavabo col.lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, 
mirall i complements de bany 
- Instal.lació elèctrica 

Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 
Alçària sostre..................................................................................................................... >= 2,3 m 

 
MÒDUL DE VESTIDORS: 
Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal.lació elèctrica 

Alçària sostre..................................................................................................................... >= 2,3 m 
 
MÒDUL DE MENJADOR: 
Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat i aïllament 
- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 
- Paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 
- Instal.lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 
- Instal.lació elèctrica 

La instal.lació elèctrica ha de constar de: 
- Un punt de llum 
- Un interruptor 
- Endolls 
- Protecció diferencial 

Alçària sostre..................................................................................................................... >= 2,6 m 
Gruix aïllament................................................................................................................ >= 35 mm 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
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REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
NTE-IFF/1973 Instalaciones. Fontanería. AGUA FRÍA 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 664/97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba 
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 

 
 
 
 
 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER MODULS PREFABRICATS OBRA 

 
 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Armari metàl.lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
- Recipient per a recollida d'escombraries 

 
ARMARI METÀL.LIC: 
Ha de estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari................................................................................... 0,40 x 0,50 x 1,80 m 

 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 
Dimensions del banc ..................................................................................................... 3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula .................................................................................................. 3,5 x 0,8 m 
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PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. Han de ser de materials fàcilment 
netejables. 
Dimensions.....................................................................................................................60 x 45 cm 

 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat.................................................................................................................................. 100 l 

 
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: Han de ser de materials fàcilment 
netejables. 
Capacitat.................................................................................................................................. 100 l 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe 
amb el terra. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 

 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 
 
 
 
 
BQUA - EQUIPAMENT MEDIC 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl.lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 

 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 

 
LLITERA METÀL.LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

 
MANTA: 
Dimensions.................................................................................................................110 x 210 cm 

2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 

22 D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BASICS 
 
 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 

 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu 
cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les condicions de la EHE. 
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 

Relació aigua-ciment........................................................................................................... <= 0,65 
Contingut de ciment .................................................................................................. <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir: 

- Cendres volants ..................................................................................... <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice ......................................................................................... <= 10% pes de ciment 

Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 

- Consistència seca .......................................................................................................Nul.la 
- Consistència plàstica o tova .................................................................................. ± 10 mm 
- Consistència fluida................................................................................................ ± 20 mm 

 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col.locació del formigo, no 
pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra 
simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua 
abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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D07 - MORTERS I PASTES 

 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 

 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIO: 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 

 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
Ciment utilitzat: 

- Morter de ciment blanc ............................................................................................. BL I/42,5 
- Altres..................................................................................................................... CEM I/32,5 

Resistència orientativa en funció de les dosificacions: 
- 1:8 / 1:2:10 ......................................................................................................... >= 20 kg/cm2 
- 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7........................................................................................... >= 40 kg/cm2 
- 1:4 / 1:0,5:4 ........................................................................................................ >= 80 kg/cm2 
- 1:3 / 1:0,25:3 .................................................................................................... >= 160 kg/cm2 

En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb el 
con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90). 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 

 

 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIO I D'UTILITZACIO 

 
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'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 

 

 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 

 

 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NBE-FL/90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo." 

 
 
 
 
 

D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 

D0B2 - ACER EN BARRES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 
DEFINICIÓ: 
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Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 
elaborades a l'obra. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir: 
Barres corrugades: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │ Ganxos i patilles │ 
│ │──────────────────────────────│──────────────────────────│ 
│ │ D <= 25 mm │ D > 25 mm │ D < 20 mm │ D >= 20 mm │ 
│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 
│  B 400 S │ 10 D │ 12 D │ 4 D │ 7 D │ 
│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 
│  B 500 S │ 12 D │ 14 D │ 4 D │ 7 D │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes condicions que les barres corrugades. S'admeten 
diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 

- No han d'apareixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament ............................................................................................. >= 3 D 
....................................................................................................................................... >= 3 cm 

En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 

 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a 
no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar 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 

 
kg  de  pes  necessari  elaborat  a  l'obra,  calculat  amb  el  pes  unitari  teòric  o  qualsevol  altre 
expressament acceptat per la D.F. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls, lligaments i cavalcaments. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

 

 
 
 
D0B3 - ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES 

 

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

DEFINICIÓ: 
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Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat o 
altres usos, manipulades a l'obra. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir: 

- Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Tipus acer │ Barres doblegades o corbades │ Ganxos i patilles │ 
│
 │──────────────────────────────│──────────────────────
────│ 
│ │ D <= 25 mm │ D > 25 mm │ D < 20 mm │ D >= 20 mm │ 
│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 
│  B 400 S │ 10 D │ 12 D │ 4 D │ 7 D │ 
│────────────│───────────────│──────────────│────────────│─────────────│ 
│  B 500 S │ 12 D │ 14 D │ 4 D │ 7 D │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
- Doblegat a una distància < 4 D 
del nus o soldadura més proper ..................................................................................... >= 20 D 

En cap cas no han d'aparèixer principis de fissuració. 
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831. 

 
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a 
no malmetre el formigó amb les altes temperatures. 
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar 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 

 
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la D.F. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 
d'aquests treballs, com ara retalls, lligaments i cavalcaments. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 

23 E2 - ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
 
 
E21 - ENDERROCS 

 
E213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega 
manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 

- Maçoneria amb mitjans manuals 
- Maçoneria amb martell picador 
- Maçoneria amb martell trencador sobre retroexcavadora 
- Formigó en massa amb martell picador 
- Formigó en massa amb martell trencador sobre retroexcavadora 
- Formigó armat a mà i amb martell picador 
- Formigó armat a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- 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 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats 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 neta de restes de material. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 D.T. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
La  part  per  a  enderrocar  no  ha  de  tenir  instal.lacions  en  servei  (claveguerons,  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 convenientment senyalitzada. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
S'han de regar les parts per enderrocar i carregar a fi d'evitar la formació de pols. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 

 
FONAMENTS: 
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El fonament per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues. 
S'ha de seguir l'ordre d'enderrocament previst. S'ha de fer per parts, de dalt a baix, sense soscavar. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm. 

 
MURS DE CONTENCIÓ: 
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 
S'ha de seguir l'ordre d'enderrocament previst. S'ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades 
horitzontals. 
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col.locar bastides amb una 
barana i un sòcol. 
Durant els treballs  es permet que l'operari treballi sobre el mur, si la seva amplària és > 34 cm i la 
seva alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si  es   preveuen   desplaçaments   laterals   de   l'element,   cal   apuntalar-lo  per   tal   d'evitar-ne 
l'esfrondament. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 
el mur per acumulació de material. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar 
l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la D.F. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* NTE-ADD/1975 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Demoliciones." 

 
 
 
 
 
 
E22 - MOVIMENTS DE TERRES 

 
E221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre camió o 
contenidor 
- Rebaix de terreny amb càrrega mecànica sobre camió o abocat de les terres dins de l'obra 
- Buidada de soterrani i càrrega sobre camió o contenidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor 
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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 foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat 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 martell picador (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 

 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
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 desenvolupament dels treballs posteriors, lliure 
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions, els 
arbres, etc., que s'han de conservar. 
Els forats existents i els que resulten de l'extracció d'arrels o d'altres elements s'han de reblir amb 
terres del mateix terreny i s'ha de compactar homogèniament. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la D.F. no hagi acceptat com a 
útils. 

 
REBAIX DE TERRENY O BUIDADA DE SOTERRANI: 
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 terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la 
maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat. 
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i 
amb la mateixa compacitat. 
Les terres que determini la D.F. s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar a 
un abocador autoritzat. 
Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària .................................................................................................................... >= 4,5 m 
- Pendent: 

- Trams rectes ............................................................................................................<= 12% 
- Corbes .......................................................................................................................<= 8% 

- Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública 
- El talús ha de ser el fixat per la D.F. 

Toleràncies d'execució: 
- Nivells ...................................................................................................................... ± 100 mm 
- Aplomat o talús ..................................................................................................................± 2° 
- Dimensions: 

- Rebaix de terreny ................................................................................................ ± 300 mm 
- Buidada de soterrani ........................................................................................... ± 200 mm 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) cal suspendre 
les obres i avisar la D.F. 

 
REBAIX DE TERRENY O BUIDADA DE SOTERRANI: 
S'han d'extreure les terres o materials que es puguin despendre. 
S'ha d'impedir l'entreda d'aigües superficials. S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
No inclou la tala d'arbres. 

 
REBAIX DE TERRENY O BUIDADA DE SOTERRANI: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols , amb les modificacions aprovades per la D.F. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la càrrega i 
el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin 
falta per a una correcta execució de 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 provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
condicions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Operació de reblert i estesa amb material adequat en zones prèviament excavades. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades 
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 
- Reblert de rases i pous amb graves per a drenatges 
- Estesa de graves per a drenatges 
- Repàs i piconatge d'esplanada 
- Repàs i piconatge de caixa de paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Terraplenat i piconatge: 
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- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Terraplenat 
- Compactació de les terres, en el seu cas 

Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Reblert i estesa per tongades succesives 

Repàs i piconatge: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 

 
TERRAPLENAT I PICONATGE: 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades, per a aconseguir una plataforma 
amb terres superposades. 
Les terres s'han d'estendre per tongades successives sensiblement paral.leles a la rasant final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els 
mitjans que s'utilitzin. 
Les terres que s'utilitzin  han de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (NLT-108). 

 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral.leles a la rasant final. 
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior 
al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la 
D.F.  d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a condicions 
generals ha de complir: 

- Mida del granulat ..................................................................................................... <= 76 mm 
- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050) .....................................................<= 5% 

 
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 

 
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment. 
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista. 
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell .......................................................................................................................... - 25 mm 
- Planor .................................................................................................................. ± 15 mm/3 m 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
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S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a: 

- 0°C en reblert o estesa de grava 
- 2°C en terraplenat amb terres adequades 

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual 
(picadora de granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de serveis públics afectats per les obres. 

 
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES: 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 

 
REPÀS I PICONATGE: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar 
amb  l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la densitat de 
compactació especificada. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

 
REPÀS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 

24 E3 - FONAMENTS 
 
 
E31 - RASES I POUS 

 
E315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot. 
S'han considerat formigons amb les característiques següents: 

- Resistència: En massa H-20, armats o pretesats H-25 
- Consistència: Plàstica, tova i fluida 
- Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Formigonamet de fonaments 

- Rases i pous 
- Murs de contenció 
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- Recalçats 
- Traves i pilarets 
- Lloses de fonaments 
- Riostres i basaments 
- Enceps 

- Formigonament d'estructures 
- Pilars 
- Bigues 
- Murs 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Estreps 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la 
D.F. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, 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 quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de 
formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència estimada als 28 dies: 

┌─────────────────────────┐ 
│  Formigó │ Fest (N/mm2) │ 
│─────────│───────────────│ 
│ HM-20 │ >= 0,9x20 │ 
│ HA-25 │ >= 0,9x25 │ 
└─────────────────────────┘ 

 
Gruix màxim de la tongada:  

┌──────────────────────┐ 
│Consistència │ Gruix │ 
│ │ (cm) │ 
│─────────────│────────│ 
│ Seca │<= 15 │ 
│ Plàstica │<= 25 │ 
│ Tova │<= 30 │ 
└──────────────────────┘ 

 
Assentament en el con d'Abrams: 

┌───────────────────────────┐ 
│Consistència │Assentament │ 
│ │ (cm) │ 
│─────────────│─────────────│ 
│ Plàstica │ 3 - 5 │ 
│ Tova │ 6 - 9 │ 
│ Fluida │ 10 - 15 │ 
└───────────────────────────┘ 
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Toleràncies d'execució: 

- Consistència: 
- Plàstica ..................................................................................................................... ± 1 cm 
- Tova ......................................................................................................................... ± 1 cm 
- Fluida ....................................................................................................................... ± 2 cm 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36-831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal.lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F. 

 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat ..............................................< 2% de la 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 .................................................................................................. - 20 mm 
- Fonaments encofrats ............................................................................................. + 40 mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

- D <= 1 m .......................................................................................................... + 80 mm 
- 1 m < D <= 2,5 m........................................................................................... + 120 mm 
- D > 2,5 m ....................................................................................................... + 200 mm 

- 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 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 

 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ..................................................................................... ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos ......................................................................................... ± 50 mm 
- Distància entre junts................................................................................................. ± 200 mm 
- Amplària dels junts ...................................................................................................... ± 5 mm 
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 

- H <= 6 m: 
- Extradòs ........................................................................................................... ± 30 mm 
- Intradòs ............................................................................................................ ± 20 mm 

- H > 6 m: 
- Extradòs ........................................................................................................... ± 40 mm 
- Intradòs ............................................................................................................ ± 24 mm 
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- Gruix (e): 
- e <= 50 cm ............................................................................................................ + 16 mm 
.................................................................................................................................. - 10 mm 
- e > 50 cm............................................................................................................... + 20 mm 
.................................................................................................................................. - 16 mm 
- Murs formigonats contra el terreny....................................................................... + 40 mm 

- Desviació relativa de les superfícies 
planes intradòs o extradòs ....................................................................................... ± 6 mm/3 m 
- Desviació de nivell de l'aresta superior 
de l'intradòs, en murs vistos ......................................................................................... ± 12 mm 
- Acabat de la cara superior de 
l'alçat en murs vistos ............................................................................................. ± 12 mm/3 m 

 
RECALÇATS: 
El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a garantir 
la transmissió correcta de les càrregues. 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ..................................................................................... ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos ......................................................................................... ± 50 mm 
- Horitzontalitat .......................................................................................................... ± 5 mm/m 
.................................................................................................................................... <= 15 mm 
- Dimensions .............................................................................................................. ± 100 mm 
- Replanteig de les cotes............................................................................................... ± 50 mm 
- Desplom de cares laterals................................................................................................. ± 1% 

 
TRAVES: 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ..................................................................................... ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos ......................................................................................... ± 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 .................................................................................................. - 20 mm 
- Fonaments encofrats ............................................................................................. + 40 mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

- D <= 1 m .......................................................................................................... + 80 mm 
- 1 m < D <= 2,5 m........................................................................................... + 120 mm 
- D > 2,5 m ....................................................................................................... + 200 mm 

- 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 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 
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LLOSES: 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ..................................................................................... ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos ......................................................................................... ± 50 mm 
- Horitzontalitat .......................................................................................................... ± 5 mm/m 
.................................................................................................................................... <= 15 mm 
- Nivells ........................................................................................................................ ± 20 mm 
- Dimensions en planta de l'element............................................................................. ± 30 mm 

 
ENCEPS: 
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% de la 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 .................................................................................................. - 20 mm 
- Fonaments encofrats ............................................................................................. + 40 mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

- D <= 1 m .......................................................................................................... + 80 mm 
- 1 m < D <= 2,5 m........................................................................................... + 120 mm 
- D > 2,5 m ....................................................................................................... + 200 mm 

- 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 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 

 
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 del punt considerat): 
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- 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 teòric: 
- Arestes exteriors pilars vistos 
i junts en formigó vist.............................................................................................. ± 6 mm/3 m 
- Resta d'elements......................................................................................................... ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 de >= 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 següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. 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 necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col.locats. 
Si l'abocada  del  formigó  es  fa  amb  bomba,  la  D.F.  ha  d'aprovar  la  instal.lació de  bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb 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 per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonament del junt. 
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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. Per 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 gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat.  S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta 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. 
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 superfície 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. 

 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

 
RECALÇATS: 
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les separacions 
entre elles especificades en la D.T. 

 
LLOSES: 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

 
ENCEPS: 
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions. 

 
ESTREPS: 
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros 
parcialment vist, però no després. 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3  de  volum  amidat  segons  les  especificacions  de  la  D.T.  i  amb  aquelles  modificacions  i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 

 
ENCEPS: 
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados." 
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E32 - MURS DE CONTENCIÓ 

 
E32B - ARMAT DE MURS DE CONTENCIÓ 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Muntatge i col.locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 

- Rases i pous 
- Murs de contenció 
- Recalçats 
- Traves i pilarets 
- Lloses de fonaments 
- Riostres i basaments 
- Pilons 
- Enceps 
- Pantalles 
- Pilars 
- Murs estructurals 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Sostres 
- Lloses i bancades 
- Membranes 
- Estreps 
- Armadures de reforç 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 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: 
Els diàmetres,  la  forma,  les  dimensions i  la  disposició de  les  armadures han de  ser les que 
s'especifiquen a la D.T. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà 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. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els 
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal.lació 
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industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en  els casos previstos en la D.T. i autoritzats per 
la D.F. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
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 han  d'anar  subjectats a  les  barres principals mitjançant  un  lligat  simple  i  no  per 
soldadura. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col.locar una malla de repartiment en 
mig  d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas 
d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La D.F. ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en 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 
Distància lliure armadura - parament .......................................................................... >= D màxim 
.................................................................................................................. >= 0,80 granulat màxim 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny ................................................... >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament......................................................................... >= 2 D 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 

- Lb=MxDxD ...............................................................................................>= Fyk x D / 20 
................................................................................................................................ >= 15 cm 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 
- Lb=1,4xMxDxD ........................................................................................>= Fyk x D / 14 

(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 
Valors de M: 

┌──────────────────────────────┐ 
│  Formigó │ B 400 S │ B 500 S │ 
│─────────│─────────│──────────│ 
│ H-25 │ 12 │ 15 │ 
│ H-30 │ 10 │ 13 │ 
│ H-35 │ 9 │ 12 │ 
│ H-40 │ 8 │ 11 │ 
│ H-45 │ 7 │ 10 │ 
│ H-50 │ 7 │ 10 │ 
└──────────────────────────────┘ 

 
Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): 

....................................................................................................................................... >= 10 D 

...................................................................................................................................... >= 15cm 
- Barres traccionades ................................................................................................. >= 1/3xLb 
- Barres comprimides ................................................................................................ >= 2/3xLb 

(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 
Valors de B: 

┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tipus d'ancoratge │ Tracció │ Compressió │ 
│───────────────────────────│─────────│─────────────│ 
│ Prolongació recta │ 1 │ 1 │ 
│ Patilla, ganxo, ganxo U │ 0,7(*) │ 1 │ 
│  Barra transversal soldada │ 0,7 │ 0,7 │ 
└───────────────────────────────────────────────────┘ 

 
(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1. 
Llargaria de solapament ........................................................................................ Ls >= axLb neta 
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Valors d'a:  

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Distància │ Percentatge de barres │ Per a barres │ 
│entre els dos │ cavalcades que treballen │ que treballen │ 
│empalmaments  │ a tracció en relació a │ a compressió: │ 
│més pròxims: │ la secció total d'acer: │ │ 
│──────────────│──────────────────────────│────────────────│ 
│ │ 20 25 33 50 >50 │ │ 
│──────────────│──────────────────────────│────────────────│ 
│ <= 10 D │ 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 │ 1,0 │ 
│ > 10 D │ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 │ 1,0 │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Toleràncies d'execució: 

- Llargària d'ancoratge i solapa ........................................... -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm) 
................................................................................................................... + 0,10 L (<=50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36-831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas 
que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
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. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les condicions de la UNE 36-832. 
Distància lliure entre barres d'armadures principals.................................................... >= D màxim 
.................................................................................................................. >= 1,25 granulat màxim 
........................................................................................................................................ >= 20 mm 

Distàcia entre centres de barres empalmades, 
segons direcció de l'armadura ................................................ >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre barres empalmades per solapa ..................................................................... <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa ................................................ <= 4 D 
.................................................................................................................................... >= D màxim 
........................................................................................................................................ >= 20 mm 
.................................................................................................................. >= 1,25 granulat màxim 

Secció de l'armadura transversal (At): ........................................................................ At >= Dmàx 
(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 

 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim....................................................................................... >= 15 D 
..................................................................................................................................... >= 20 cm 

Llargària 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 
- Ha de complir com a mínim........................................................................................ >= 15 D 
..................................................................................................................................... >= 20 cm 

 
PILONS: 
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Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la 
seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i al formigonar. 
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i 
per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó. 
Les barres transversals poden ser en forma d'hèlix o amb estreps independents. 
Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. Les posicions dels 
solapaments han de ser alternades d'un estrep al següent. 
Un cop enderrocat el cap de piló l'armadura ha de sobresortir, com a mínim, 50 cm o un diàmetre 
del piló. 
Diàmetre barres longitudinals ......................................................................................... >= 12 mm 
Diàmetre barres transversals ............................................................................................. >= 6 mm 
Llargària de les barres longitudinals ........................................................................ > 9 Dp + 1 Dp 
........................................................................................................................... > 600 cm + 50 cm 

(Dp = diàmetre del piló) 
Separació de l'armadura als paraments............................................................................... >= 4 cm 
Separació de barres horitzontals o pas d'hèlix.................................................................. <= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Distància entre estreps ..................................................................... <= 10% de l'especificada 
- Llargària d'armadures ...................................................................... <= 10% de l'especificada 
- Llargària d'ancoratge...........................................................................± 10% de l'especificada 

 
PANTALLES: 
Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la 
seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i formigonament. 
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i 
per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó. 
Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades). 
Les barres horitzontals han d'estar col.locades a la part interior de la gàbia, respecte a les barres 
verticals. 
Separació de la gàbia al fons de l'excavació .................................................................... >= 20 cm 
Separació de l'armadura als paraments............................................................................... >= 7 cm 
Separació entre rigiditzadors verticals .............................................................................. <= 1,5 m 
Separació entre rigiditzadors horitzontals ......................................................................... <= 2,5 m 
Quantitat de separadors ...................................................................................... 1/2 m2 de pantalla 
Toleràncies d'execució: 

- Llargària d'ancoratge........................................................................ <= 10% de l'especificada 
- Llargària de la solapa ....................................................................... <= 10% de l'especificada 
- Posició de les armadures .................................................................................................Nul.la 

 
SOSTRES RETICULARS: 
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE 
Diàmetre de l'armadura principal (d: cantell)..................................................................... <= 0,1 d 
Distància entre les barres i les peces resistents d'entrebigat.............................................. >= 0,5 D 

............................................................................. >= 1 cm 
Distància entre els estreps i el suport (d: cantell) ............................................................... <= 0,5 d 
Distància entre estreps en l'àbac (d: cantell) .................................................................... <= 0,75 d 
Distància entre estreps en el nervi perimetral (d: cantell) .................................................. <= 0,5 d 

 
LLOSES: 
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col.locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 
PANTALLES: 
Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una subjecció de 
seguretat en previsió del trencament dels ganxos d'elevació. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i 
empalmaments. 

 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 

 
PILONS: 
* NTE-CPI/1977 "Norma Tecnológica de la Edificación. Pilotes in situ." 

 
PANTALLES: 
* NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. Pantallas." 

 
 
 
 
 
E32D - ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
 
 
 
 

Projecte executiu d'un aparcament subterrani al Parc Sanitari Pere Virgili Jacinto Jiménez 



Plec de condicions tècniques 
 

277 
 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl.lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar el 
formigó vist o per a revestir. 
S'han considerat els encofrats per als elements següents: 

- Rases i pous 
- Murs de contenció 
- Recalçats 
- Traves i pilarets 
- Enceps 
- Riostres i basaments 

- Lloses de fonaments o estructures 
- Pilars 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 

- Sostres nervats unidireccionals 
- Sostres nervats reticulars 

- Membranes 
- Estreps 

- Zones localitzades d'estructures (caixetins d'ancoratge i canals d'ubicació de junts) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col.locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col.locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior 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, un cop la peça estructural 
estigui en disposició de suportar els esforços 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per 
a  garantir  les  toleràncies  dimensionals  i  per  a  suportar,  sense  assentaments  ni  deformacions 
perjudicials,  les   accions  estátiques  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. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col.locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts 
de  formigonament, especialment quan  siguin elements  que  posteriorment s'hagin  d'unir  per  a 
treballar solidàriament. 
No s'ha  d'utilitzar  gas-oil,  greixos  o  similars  com  a  desencofrants. S'han  d'utilizar  vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge 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 D.F. l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
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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'autorització de la D.F. 
El  desencofrat  de  costers  verticals  d'elements  de  petit  cantell,  podrà  fer-se  als  tres  dies  de 
formigonada la peça, si durant aquest intèrval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes 
que puguin alterar el procediment normal 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 anteriors. 
La D.F. podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que 
es  puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que 
determinin la resistència real del formigó i poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la D.F. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del 
parament. 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per  l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a 
evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 
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 dimensió 
- 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 manera 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 unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
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FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos 
dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions 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. 

 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. 
S'han  de  col.locar  angulars  metàl.lics  a  les  arestes  exteriors  de  l'encofrat  o  qualsevol  altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La D.F. podrà autoritzar la utilització de matavius per 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, i s'ha de comprovar la 
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
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 garantir les seves característiques i les condicions 
en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol 
element dels mateixos que no sigui portant 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 formigonament 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 temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat 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. 

 
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  encofrats  finestres  de  control  que  permetin  la 
compactació  del formigó. Aquestes obertures s'han de  disposar amb  un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables 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 necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una milèssima de la llum. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics. 

 
 
 

Projecte executiu d'un aparcament subterrani al Parc Sanitari Pere Virgili Jacinto Jiménez 



Plec de condicions tècniques 
 

280 
 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 
CRITERI GENERAL: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels 
elements utilitzats. 
La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduïr de la superfície total del sostre o llosa 
d'acord amb els criteris següents: 

- Forats d'1 m2 com a màxim ............................................................................no es dedueixen 
- Forats de més d'1,00 m2 ...........................................................................Es dedueix el 100% 

S'inclou dins  d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels 
forats. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 

 
SOSTRES NERVATS: 
EF-96 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón 
Armado o Pretensado" 

 
ENCEPS: 
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados." 

 
 
 
 
 
 
E3G - PANTALLES 

 
E3G5 - PERFORACIÓ I FORMIGONAMENT DE PANTALLES 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Perforació de pantalla, amb o sense llots tixotròpics, en terreny fluix o compacte, de 45 cm fins a 
120 cm d'amplada i formigonament de l'element. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
- Execució de la perforació 
- Abocada del formigó 

 
CONDICIONS GENERALS: 
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En l'execució de l'element s'han de complir les condicions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les classes 
d'exposició. 
La forma i posició dels panells ha de ser la indicada a la D.T. 
La fondària de cada panell ha de ser la indicada a la D.T., amb comprovació que s'ha arribat a la 
capa de terreny prevista a la D.T. 
La secció de la pantalla no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
Les armadures i la seva posició han de ser les indicades a la D.T. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista en la D.T. 
El formigonament ha de ser continu i no hi ha d'haver disgregacions ni buits a la massa. 
El nivell de formigó ha de sobresortir com a mínim 30 cm per sobre del nivell teòric d'acabat de la 
pantalla. 
S'ha de demolir la part superior de la pantalla, com a mínim, una alçària de 30 cm, fins a sanejar la 
part superior del formigó. 
L'extrem superior de les armadures ha de sobresortir respecte al nivell teòric d'acabat de la pantalla, 
l'alçada de la biga de lligat. 
Fondària de l'excavació ........................................................................... Fondària teòrica + 20 cm 
Recobriment de les armadures ........................................................................................... >= 7 cm 
Característiques del formigó: 
- Assentament en el con d'Abrams: 

┌─────────────────────────────┐ 
│  Consistència │ Assentament │ 
│──────────────│──────────────│ 
│ Plàstica │ 3 - 5 cm │ 
│ Fluïda │10 - 15 cm │ 
└─────────────────────────────┘ 

 
- Resistència característica als 28 dies: 

┌─────────────────────────────┐ 
│  Formigó │ Fest │ 
│──────────│──────────────────│ 
│ H-25 │ >= 0,9x25 N/mm2 │ 
└─────────────────────────────┘ 

 
Característiques dels llots tixotròpics durant l'excavació: 

- Tipus de suspensió ...................................................................................Homogènia i estable 
- Pes específic.................................................................................... El necessari per assegurar 
..................................................................................................................l'estabilitat de la paret 
- Viscositat normal (mesurada en con de Marsh) ...........................................32 s <= V <= 35 s 
- pH...................................................................................................................8,5 <= pH <= 11 

Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de cada panell .......................................................................................... ± 50 mm 
- Desviacions en planta de la perforació ...................................................................... ± 50 mm 
- Fondària de la perforació ........................................................................................... ± 50 mm 
- Amplària de la perforació .......................................................................................... ± 20 mm 
- Aplomat ..................................................................................................................... ± 1,5% h 
- Nivell d'acabat superior ............................................................................................. ± 20 mm 
- Posició de les armadures .................................................................................................Nul.la 
- Recobriment de les armadures ........................................................................................Nul.la 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
La  temperatura  per  a  formigonar  ha  d'estar  entre  5°C  i  40°C.  Fora  d'aquests  límits  el 
formigonament requereix precaucions i l'autorització explícita de la D.F. En aquest cas, cal fer les 
provetes  en les mateixes condicions de l'obra per tal de poder verificar la resistència realment 
assolida. 
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El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja, vent fort, o quan es preveu 
que, durant les 48 h següents, la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
La D.F. ha d'aprovar l'equip abans de començar els treballs. 
No es pot començar la perforació fins que el formigó dels murets guia tingui una resistència 
suficient. 
El replanteig dels panells s'ha de fer sobre els murets guia, marcant l'amplària, i la fondària de cada 
panell, així com les rasants del formigó i de les armadures. 
L'ordre d'execució dels panells ha de ser l'indicat a la D.T. o el que determini la D.F. 
Prèviament a la col.locació de les armadures s'han de netejar les parets i el fons de la perforació, 
sempre que no s'utilitzin llots. 
El nivell dels llots s'ha de mantenir sempre per sobre de la part inferior del muret guia. 
Les armadures s'han d'introduir a la perforació abans de començar el formigonament. 
Les armadures s'han d'assegurar per tal que no es desplacin amunt o avall al formigonar. 
Abans de  formigonar  s'han  de  col.locar  els  encofrats  de  junta  lateral,  d'amplària  igual  a  la 
perforació, encastats al fons de l'excavació, en posició vertical. 
Segons l'agressivitat del terreny s'ha de complir l'establert en els artícles 8.2 i 37 de la EHE. 
El formigó s'ha de posar en obra abans de començar l'adormiment. La seva temperatura ha de ser 
superior a 5°C. 
El formigonament de cada panell s'ha de fer de forma contínua. 
El formigó s'ha d'abocar per mitjà d'un tub al fons de la perforació. 
Per panells de més de 6 m de llargària s'han d'utilitzar dos tubs de formigonament, abocant el 
formigó pels dos tubs a la vegada. 
El tub d'injecció ha de restar sempre 3 m per sota del nivell del formigó, excepte quan s'utilitzen 
llots que ha de quedar com a mínim a 5 m. 
A mida que s'aboca el formigó s'han de recuperar els llots sobrants. 
Els llots s'han de regenerar amb freqüència suficient perquè el contingut de sorra (material retingut 
al tamís 0,080 UNE (7-050) sigui inferior al 3% i la viscositat (mesurada al con de Marsh) sigui 
inferior a 45 s. 
La duració total del formigonament ha de ser inferior al 70% del temps de començament de 
l'adormiment. 
Els encofrats de junta lateral s'han de treure quan el formigó tingui resistència suficient per a 
mantenir la paret vertical. 
No es poden fer perforacions al costat d'un panell acabat de formigonar fins que el formigó tingui 
una resistència >= 30 kp/cm2. 
De cada panell s'ha de fer un informe amb les dades següents: 

- Data d'execució 
- Dimensions 
- Fondària a la que s'ha arribat 
- Volum de formigó 
- Armadures utilitzades 
- Capes de terreny travessades, i diferències amb les previsions de la D.T. 
- Variacions respecte a la D.T. amb els incidents apreciats durant l'execució de les obres 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la D.T., comprovada i 
acceptada expressament per la D.F. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
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del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 
* NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. Pantallas." 

 

 
 
 
E3GB - ARMADURES PER A PANTALLES 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
DEFINICIÓ: 
Muntatge i col.locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 

- Rases i pous 
- Murs de contenció 
- Recalçats 
- Traves i pilarets 
- Lloses de fonaments 
- Riostres i basaments 
- Pilons 
- Enceps 
- Pantalles 
- Pilars 
- Murs estructurals 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Sostres 
- Lloses i bancades 
- Membranes 
- Estreps 
- Armadures de reforç 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 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: 
Els diàmetres,  la  forma,  les  dimensions i  la  disposició de  les  armadures han de  ser les que 
s'especifiquen a la D.T. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. Per a realitzar un altre tipus 
d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent 
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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. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els 
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal.lació 
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en  els casos previstos en la D.T. i autoritzats per 
la D.F. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
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 han  d'anar  subjectats a  les  barres principals mitjançant  un  lligat  simple  i  no  per 
soldadura. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col.locar una malla de repartiment en 
mig  d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas 
d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La D.F. ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en 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 
Distància lliure armadura - parament .......................................................................... >= D màxim 
.................................................................................................................. >= 0,80 granulat màxim 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny ................................................... >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament......................................................................... >= 2 D 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 

- Lb=MxDxD ...............................................................................................>= Fyk x D / 20 
................................................................................................................................ >= 15 cm 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 
- Lb=1,4xMxDxD ........................................................................................>= Fyk x D / 14 

(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 
Valors de M: 

┌──────────────────────────────┐ 
│  Formigó │ B 400 S │ B 500 S │ 
│─────────│─────────│──────────│ 
│ H-25 │ 12 │ 15 │ 
│ H-30 │ 10 │ 13 │ 
│ H-35 │ 9 │ 12 │ 
│ H-40 │ 8 │ 11 │ 
│ H-45 │ 7 │ 10 │ 
│ H-50 │ 7 │ 10 │ 
└──────────────────────────────┘ 

Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): 
....................................................................................................................................... >= 10 D 
...................................................................................................................................... >= 15cm 
- Barres traccionades ................................................................................................. >= 1/3xLb 
- Barres comprimides ................................................................................................ >= 2/3xLb 

(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 
Valors de B: 

┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tipus d'ancoratge │ Tracció │ Compressió │ 
│───────────────────────────│─────────│─────────────│ 
│ Prolongació recta │ 1 │ 1 │ 
│ Patilla, ganxo, ganxo U │ 0,7(*) │ 1 │ 
│  Barra transversal soldada │ 0,7 │ 0,7 │ 
└───────────────────────────────────────────────────┘ 
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(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1. 
Llargaria de solapament ........................................................................................ Ls >= axLb neta 
Valors d'a: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Distància │ Percentatge de barres │ Per a barres │ 
│entre els dos │ cavalcades que treballen │ que treballen │ 
│empalmaments │ a tracció en relació a │ a compressió: │ 
│més pròxims: │ la secció total d'acer: │ │ 
│──────────────│──────────────────────────│────────────────│ 
│ │ 20 25 33 50 >50 │ │ 
│──────────────│──────────────────────────│────────────────│ 
│ <= 10 D │ 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 │ 1,0 │ 
│ > 10 D │ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 │ 1,0 │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Toleràncies d'execució: 

- Llargària d'ancoratge i solapa ........................................... -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm) 
................................................................................................................... + 0,10 L (<=50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36-831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas 
que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
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. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les condicions de la UNE 36-832. 
Distància lliure entre barres d'armadures principals.................................................... >= D màxim 
.................................................................................................................. >= 1,25 granulat màxim 
........................................................................................................................................ >= 20 mm 

Distàcia entre centres de barres empalmades, 
segons direcció de l'armadura ................................................ >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre barres empalmades per solapa ..................................................................... <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa ................................................ <= 4 D 
.................................................................................................................................... >= D màxim 
........................................................................................................................................ >= 20 mm 
.................................................................................................................. >= 1,25 granulat màxim 

Secció de l'armadura transversal (At): ........................................................................ At >= Dmàx 
(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 

 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim....................................................................................... >= 15 D 
..................................................................................................................................... >= 20 cm 

Llargària 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 
- Ha de complir com a mínim........................................................................................ >= 15 D 
..................................................................................................................................... >= 20 cm 
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PILONS: 
Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la 
seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i al formigonar. 
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i 
per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó. 
Les barres transversals poden ser en forma d'hèlix o amb estreps independents. 
Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. Les posicions dels 
solapaments han de ser alternades d'un estrep al següent. 
Un cop enderrocat el cap de piló l'armadura ha de sobresortir, com a mínim, 50 cm o un diàmetre 
del piló. 
Diàmetre barres longitudinals ......................................................................................... >= 12 mm 
Diàmetre barres transversals ............................................................................................. >= 6 mm 
Llargària de les barres longitudinals ........................................................................ > 9 Dp + 1 Dp 
........................................................................................................................... > 600 cm + 50 cm 

(Dp = diàmetre del piló) 
Separació de l'armadura als paraments............................................................................... >= 4 cm 
Separació de barres horitzontals o pas d'hèlix.................................................................. <= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Distància entre estreps ..................................................................... <= 10% de l'especificada 
- Llargària d'armadures ...................................................................... <= 10% de l'especificada 
- Llargària d'ancoratge...........................................................................± 10% de l'especificada 

 
PANTALLES: 
Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la 
seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i formigonament. 
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i 
per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó. 
Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades). 
Les barres horitzontals han d'estar col.locades a la part interior de la gàbia, respecte a les barres 
verticals. 
Separació de la gàbia al fons de l'excavació .................................................................... >= 20 cm 
Separació de l'armadura als paraments............................................................................... >= 7 cm 
Separació entre rigiditzadors verticals .............................................................................. <= 1,5 m 
Separació entre rigiditzadors horitzontals ......................................................................... <= 2,5 m 
Quantitat de separadors ...................................................................................... 1/2 m2 de pantalla 
Toleràncies d'execució: 

- Llargària d'ancoratge........................................................................ <= 10% de l'especificada 
- Llargària de la solapa ....................................................................... <= 10% de l'especificada 
- Posició de les armadures .................................................................................................Nul.la 

 
SOSTRES RETICULARS: 
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE 
Diàmetre de l'armadura principal (d: cantell)..................................................................... <= 0,1 d 
Distància entre les barres i les peces resistents d'entrebigat.............................................. >= 0,5 D 

............................................................................. >= 1 cm 
Distància entre els estreps i el suport (d: cantell) ............................................................... <= 0,5 d 
Distància entre estreps en l'àbac (d: cantell) .................................................................... <= 0,75 d 
Distància entre estreps en el nervi perimetral (d: cantell) .................................................. <= 0,5 d 

 
LLOSES: 
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col.locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 
PANTALLES: 
Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una subjecció de 
seguretat en previsió del trencament dels ganxos d'elevació. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 
BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i 
empalmaments. 

 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 

 
PILONS: 
* NTE-CPI/1977 "Norma Tecnológica de la Edificación. Pilotes in situ." 

 
PANTALLES: 
* NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. Pantallas." 

 
 
 
 
 
E3GZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PANTALLES 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ: 
Elements auxiliars per a la formació de pantalles de fonaments. 
S'han considerat les següents unitats d'obra: 

- Muntatge i desmuntatge de l'equip necessari per l'excavació de pantalles 
- Enderroc de coronament de pantalla per a extreure les parts de formigó de mala qualitat i 
deixar-la preparada per formigonar conjuntament amb la biga de coronació 
- Execució dels murets que han de servir de guia per l'execució de la pantalla 

 
MUNTATGE D'EQUIP D'EXCAVACIÓ: 
Després del muntatge l'equip ha de quedar instal.lat al lloc de treball en condicions d'utilitzar les 
eines que calguin per executar les pantalles, d'acord amb la D.T. 
Cal l'aprovació de la D.F. per utilitzar l'equip. 

 
ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLA: 
El coronament de la pantalla ha de restar al nivell previst a la D.T. 
No han de restar parts de formigó de mala qualitat al coronament de la pantalla. 
La superfície del coronament ha de ser plana, horitzontal i amb textura rugosa. 
Les armadures han de restar a la posició prevista a la D.T. i netes. 
Alçada mínima a enderrocar ..................................................................................................30 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell del coronament de la pantalla.......................................................................... ± 10 mm 
- Horitzontalitat ......................................................................................................... <= 2 cm/m 

 
MURETS GUIA: 
La secció de cada un dels dos murets ha de ser 25 cm d'amplària i de 50 o 70 cm d'alçària. 
La secció dels murets no pot quedar disminuïda en cap lloc per inclusió d'elements estranys. 
La separació dels murets ha de ser la indicada a la D.T., i en el seu defecte l'amplària de la pantalla 
més 5 cm. 
El formigó no ha de presentar buits ni disgregacions a la seva massa. 
Resistència del formigó a 28 dies(UNE 83-304).............................................. >= 0,9 x 25 N/mm2 
Recobriment de l'armadura ......................................................................................................5 cm 
Assentament del formigó en el con d'Abrams.................................................................... 3 - 5 cm 
Encofrats dels murets guia: 

- Han de ser rígids i resistents per suportar sense deformacions superiors a les admissibles les 
accions estàtiques i dinàmiques que comporta el formigonament 
- Han de ser estancs i no permetre la pèrdua de pasta entre els junts 

Armadures dels murets guia: 
- Les armadures col.locades han de ser netes; no han de tenir òxids no adherents, pintures, 
greixos ni d'altres substàncies perjudicials 
- El diàmetre, disposició i cavalcaments han de ser els indicats a la D.T. 
- Han d'estar subjectes entre ells i portar els separadors que calguin, per tal de mantenir la seva 
posició durant l'abocada i compactació del formigó 

Toleràncies d'execució: 
- Separació dels murets ................................................................................................ ± 50 mm 
- Gruix .......................................................................................................................... ± 20 mm 
- Alçària......................................................................................................................... - 20 mm 
...................................................................................................................................... + 60 mm 
- Nivell ......................................................................................................................... ± 30 mm 
- Aplomat ..................................................................................................................... ± 10 mm 

Toleràncies de muntatge de l'encofrat dels murets guia: 
- Replanteig .................................................................................................................. ± 20 mm 
- Dimensions ................................................................................................................. - 20 mm 
........................................................................................................................................ + 6 mm 
- Aplomat ..................................................................................................................... ± 10 mm 
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- Planor ..................................................................................................................... ± 10 mm/m 
Toleràncies de muntatge de les armadures dels murets guia: 

- Llargària d'ancoratge o solapament ................................................Nul.la (mínima establerta) 
- Recobriments ........................................................................... Nul.les (mínims els establerts) 
- Posició de les armadures ................................................................ ± 10 mm (no acumulatius) 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 
MUNTATGE D'EQUIP D'EXCAVACIÓ: 
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. 
No s'han de produir danys a la maquinària. 
S'han de prendre precaucions 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 a les proximitats de conduccions elèctriques aèries. 

 
ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLA: 
No es pot començar l'enderroc fins que la resistència del formigó sigui >= 30 kp/cm2. 
S'ha de treballar amb el martell picador en posició obliqua, no horitzontalment. 
Si en arribar al nivell de coronament previst el formigó no té la resistència indicada a la D.T., s'ha 
de continuar l'enderroc fins a trobar el formigó adequat, i s'ha de tornar a formigonar fins al nivell 
de coronament amb formigó de les característiques indicades a la D.T., garantint l'adherència dels 
dos formigons. 
Durant el procés no s'han de desplaçar les armadures. 
La superfície de coronament s'ha de netejar amb un raspall de pues metàl.liques. 

 
MURETS GUIA: 
Abans de muntar l'encofrat ha d'estar feta l'excavació, i repassat i netejat el fons de la mateixa. 
L'encofrat s'ha de muntar de manera que permeti un desencofrat fàcil. 
Els taulers de l'encofrat s'han de pintar amb desencofrant autoritzat per la D.F. 
No es poden adreçar els colzes de l'armadura excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
La temperatura per formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan durant les 48 h següents la temperatura pugui ser inferior a 2°C. 
El formigó s'ha d'abocar abans de començar el seu adormiment. La seva temperatura ha de ser >= 
5°C. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. La compactació s'ha de fer per 
vibratge. 
No es pot desencofrar fins 6 h després del formigonament. Després de desencofrar s'han d'apuntalar 
els murets, i omplir de sorra l'espai entre ells. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 
MUNTATGE D'EQUIP D'EXCAVACIÓ: 
Unitat de quantitat utilitzada, acceptada abans i expressament per la D.F. 

 
ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLES I MURETS GUIA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 
* NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. Pantallas." 

 
 
 
 
 

E3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 

E3Z1 - CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó pobre al fons de les 
rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Execució dels junts 
- Curat del formigó 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la capa .......................................................................................................... - 10 mm 
...................................................................................................................................... + 30 mm 
- Nivell ......................................................................................................................... ± 20 mm 
- Planor .................................................................................................................. ± 20 mm/2 m 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
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'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
EH-91 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Obras de Hormigón en Masa o 
Armado."(vigent fins a 1 de juliol de 1999) 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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25 E4 - ESTRUCTURES 
 

E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

E451 - FORMIGONAT DE PILARS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot. 
S'han considerat formigons amb les característiques següents: 

- Resistència: En massa H-20, armats o pretesats H-25 
- Consistència: Plàstica, tova i fluida 
- Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Formigonamet de fonaments 

- Rases i pous 
- Murs de contenció 
- Recalçats 
- Traves i pilarets 
- Lloses de fonaments 
- Riostres i basaments 
- Enceps 

- Formigonament d'estructures 
- Pilars 
- Bigues 
- Murs 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Estreps 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la 
D.F. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, 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 quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de 
formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència estimada als 28 dies: 
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┌─────────────────────────┐ 
│  Formigó │ Fest (N/mm2) │ 
│─────────│───────────────│ 
│ HM-20 │ >= 0,9x20 │ 
│ HA-25 │ >= 0,9x25 │ 
└─────────────────────────┘ 

 
Gruix màxim de la tongada:  

┌──────────────────────┐ 
│Consistència │ Gruix │ 
│ │ (cm) │ 
│─────────────│────────│ 
│ Seca │<= 15 │ 
│ Plàstica │<= 25 │ 
│ Tova │<= 30 │ 
└──────────────────────┘ 

 
Assentament en el con d'Abrams: 

┌───────────────────────────┐ 
│Consistència │Assentament │ 
│ │ (cm) │ 
│─────────────│─────────────│ 
│ Plàstica │ 3 - 5 │ 
│ Tova │ 6 - 9 │ 
│ Fluida │ 10 - 15 │ 
└───────────────────────────┘ 

 
Toleràncies d'execució: 

- Consistència: 
- Plàstica ..................................................................................................................... ± 1 cm 
- Tova ......................................................................................................................... ± 1 cm 
- Fluida ....................................................................................................................... ± 2 cm 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36-831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal.lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F. 

 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat ..............................................< 2% de la 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 .................................................................................................. - 20 mm 
- Fonaments encofrats ............................................................................................. + 40 mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

- D <= 1 m .......................................................................................................... + 80 mm 
- 1 m < D <= 2,5 m........................................................................................... + 120 mm 
- D > 2,5 m ....................................................................................................... + 200 mm 

- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
- En tots els casos .....................................................................................+ 5%(<= 120 mm) 
.....................................................................................................................- 5%(<= 20 mm) 
- D <= 30 cm ........................................................................................................... + 10 mm 
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.................................................................................................................................... - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm ........................................................................................... + 12 mm 
.................................................................................................................................. - 10 mm 
- 100 cm < D ........................................................................................................... + 24 mm 
.................................................................................................................................. - 20 mm 

- Planor (EHE 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 

 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ..................................................................................... ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos ......................................................................................... ± 50 mm 
- Distància entre junts................................................................................................. ± 200 mm 
- Amplària dels junts ...................................................................................................... ± 5 mm 
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 

- H <= 6 m: 
- Extradòs ........................................................................................................... ± 30 mm 
- Intradòs ............................................................................................................ ± 20 mm 

- H > 6 m: 
- Extradòs ........................................................................................................... ± 40 mm 
- Intradòs ............................................................................................................ ± 24 mm 

- Gruix (e): 
- e <= 50 cm ............................................................................................................ + 16 mm 
.................................................................................................................................. - 10 mm 
- e > 50 cm............................................................................................................... + 20 mm 
.................................................................................................................................. - 16 mm 
- Murs formigonats contra el terreny....................................................................... + 40 mm 

- Desviació relativa de les superfícies 
planes intradòs o extradòs ....................................................................................... ± 6 mm/3 m 
- Desviació de nivell de l'aresta superior 
de l'intradòs, en murs vistos ......................................................................................... ± 12 mm 
- Acabat de la cara superior de 
l'alçat en murs vistos ............................................................................................. ± 12 mm/3 m 

 
RECALÇATS: 
El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a garantir 
la transmissió correcta de les càrregues. 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ..................................................................................... ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos ......................................................................................... ± 50 mm 
- Horitzontalitat .......................................................................................................... ± 5 mm/m 
.................................................................................................................................... <= 15 mm 
- Dimensions .............................................................................................................. ± 100 mm 
- Replanteig de les cotes............................................................................................... ± 50 mm 
- Desplom de cares laterals................................................................................................. ± 1% 

 
TRAVES: 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ..................................................................................... ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos ......................................................................................... ± 50 mm 
- Nivells: 

- Cara superior del formigó de neteja ...................................................................... + 20 mm 
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.................................................................................................................................. - 50 mm 
- Cara superior del fonament ................................................................................... + 20 mm 
.................................................................................................................................. - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja ................................................................................... - 30 mm 

- Dimensions en planta .................................................................................................. - 20 mm 
- Fonaments encofrats ............................................................................................. + 40 mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

- D <= 1 m .......................................................................................................... + 80 mm 
- 1 m < D <= 2,5 m........................................................................................... + 120 mm 
- D > 2,5 m ....................................................................................................... + 200 mm 

- 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 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 

 
LLOSES: 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ..................................................................................... ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos ......................................................................................... ± 50 mm 
- Horitzontalitat .......................................................................................................... ± 5 mm/m 
.................................................................................................................................... <= 15 mm 
- Nivells ........................................................................................................................ ± 20 mm 
- Dimensions en planta de l'element............................................................................. ± 30 mm 

 
ENCEPS: 
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% de la 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 .................................................................................................. - 20 mm 
- Fonaments encofrats ............................................................................................. + 40 mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

- D <= 1 m .......................................................................................................... + 80 mm 
- 1 m < D <= 2,5 m........................................................................................... + 120 mm 
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- D > 2,5 m ....................................................................................................... + 200 mm 
- 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 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 

 
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 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 teòric: 
- Arestes exteriors pilars vistos 
i junts en formigó vist.............................................................................................. ± 6 mm/3 m 
- Resta d'elements......................................................................................................... ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 de >= 5°C. 
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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 següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. 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 necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col.locats. 
Si l'abocada  del  formigó  es  fa  amb  bomba,  la  D.F.  ha  d'aprovar  la  instal.lació de  bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb 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 per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. 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. Per 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 gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat.  S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta 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. 
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 superfície 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. 

 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

 
RECALÇATS: 
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les separacions 
entre elles especificades en la D.T. 

 
LLOSES: 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

 
ENCEPS: 
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions. 
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ESTREPS: 
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros 
parcialment vist, però no després. 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3  de  volum  amidat  segons  les  especificacions  de  la  D.T.  i  amb  aquelles  modificacions  i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 

 
ENCEPS: 
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados." 

 
 
 
 
 
E452 - FORMIGONAT DE MURS 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot. 
S'han considerat formigons amb les característiques següents: 

- Resistència: En massa H-20, armats o pretesats H-25 
- Consistència: Plàstica, tova i fluida 
- Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Formigonamet de fonaments 

- Rases i pous 
- Murs de contenció 
- Recalçats 
- Traves i pilarets 
- Lloses de fonaments 
- Riostres i basaments 
- Enceps 

- Formigonament d'estructures 
- Pilars 
- Bigues 
- Murs 
- Llindes 
- Cèrcols 
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- Estreps 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la 
D.F. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, 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 quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de 
formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada 
als 28 dies (Fest).......................................................................................................... >= 0,9x(Fck) 

- Formigó en massa ........................................................................................ >= 0,9x20 N/mm2 
- Formigó armat o pretensat ........................................................................... >= 0,9x25 N/mm2 

Gruix màxim de la tongada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assentament en el con d'Abrams: 

┌──────────────────────┐ 
│Consistència │ Gruix │ 
│ │ (cm) │ 
│─────────────│────────│ 
│ Seca │<= 15 │ 
│ Plàstica │<= 25 │ 
│ Tova │<= 30 │ 
└──────────────────────┘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toleràncies d'execució: 

- Consistència: 

┌───────────────────────────┐ 
│Consistència │Assentament │ 
│ │ (cm) │ 
│─────────────│─────────────│ 
│ Plàstica │ 3 - 5 │ 
│ Tova │ 6 - 9 │ 
│ Fluida │ 10 - 15 │ 
└───────────────────────────┘ 

- Plàstica ..................................................................................................................... ± 1 cm 
- Tova ......................................................................................................................... ± 1 cm 
- Fluida ....................................................................................................................... ± 2 cm 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36-831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal.lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F. 

 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat ..............................................< 2% de la dimensió 
........................................................................................................... en la direcció considerada 
- .................................................................................................................................... ± 50 mm 
- Nivells: 
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- 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 .................................................................................................. - 20 mm 
- Fonaments encofrats ............................................................................................. + 40 mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

- D <= 1 m .......................................................................................................... + 80 mm 
- 1 m < D <= 2,5 m........................................................................................... + 120 mm 
- D > 2,5 m ....................................................................................................... + 200 mm 

- 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 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 

 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ..................................................................................... ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos ......................................................................................... ± 50 mm 
- Distància entre junts................................................................................................. ± 200 mm 
- Amplària dels junts ...................................................................................................... ± 5 mm 
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 

- H <= 6 m: 
- Extradòs ........................................................................................................... ± 30 mm 
- Intradòs ............................................................................................................ ± 20 mm 

- H > 6 m: 
- Extradòs ........................................................................................................... ± 40 mm 
- Intradòs ............................................................................................................ ± 24 mm 

- Gruix (e): 
- e <= 50 cm ............................................................................................................ + 16 mm 
.................................................................................................................................. - 10 mm 
- e > 50 cm............................................................................................................... + 20 mm 
.................................................................................................................................. - 16 mm 
- Murs formigonats contra el terreny....................................................................... + 40 mm 

- Desviació relativa de les superfícies 
planes intradòs o extradòs ....................................................................................... ± 6 mm/3 m 
- Desviació de nivell de l'aresta superior 
de l'intradòs, en murs vistos ......................................................................................... ± 12 mm 
- Acabat de la cara superior de 
l'alçat en murs vistos ............................................................................................. ± 12 mm/3 m 

 
RECALÇATS: 
El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a garantir 
la transmissió correcta de les càrregues. 
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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 
- Dimensions .............................................................................................................. ± 100 mm 
- Replanteig de les cotes............................................................................................... ± 50 mm 
- Desplom de cares laterals................................................................................................. ± 1% 

 
TRAVES: 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ..................................................................................... ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos ......................................................................................... ± 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 .................................................................................................. - 20 mm 
- Fonaments encofrats ............................................................................................. + 40 mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

- D <= 1 m .......................................................................................................... + 80 mm 
- 1 m < D <= 2,5 m........................................................................................... + 120 mm 
- D > 2,5 m ....................................................................................................... + 200 mm 

- 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 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 

 
LLOSES: 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ..................................................................................... ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos ......................................................................................... ± 50 mm 
- Horitzontalitat .......................................................................................................... ± 5 mm/m 
.................................................................................................................................... <= 15 mm 
- Nivells ........................................................................................................................ ± 20 mm 
- Dimensions en planta de l'element............................................................................. ± 30 mm 

 
ENCEPS: 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ..................................................................................... ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos ......................................................................................... ± 50 mm 
- Horitzontalitat .......................................................................................................... ± 5 mm/m 
.................................................................................................................................... <= 15 mm 
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- Aplomat ..................................................................................................................... ± 10 mm 
- Desviació en planta, del centre de gravetat ..............................................< 2% de la 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 .................................................................................................. - 20 mm 
- Fonaments encofrats ............................................................................................. + 40 mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

- D <= 1 m .......................................................................................................... + 80 mm 
- 1 m < D <= 2,5 m........................................................................................... + 120 mm 
- D > 2,5 m ....................................................................................................... + 200 mm 

- 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 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 

 
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 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 
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- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric: 

- Arestes exteriors pilars vistos 
i junts en formigó vist.............................................................................................. ± 6 mm/3 m 
- Resta d'elements......................................................................................................... ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE. 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
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 de >= 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 següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. 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 necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col.locats. 
Si l'abocada  del  formigó  es  fa  amb  bomba,  la  D.F.  ha  d'aprovar  la  instal.lació de  bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb 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 per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. 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. Per 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 gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat.  S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta 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. 
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 superfície 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. 
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MURS DE CONTENCIÓ: 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

 
RECALÇATS: 
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les separacions 
entre elles especificades en la D.T. 

 
LLOSES: 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

 
ENCEPS: 
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions. 

 
ESTREPS: 
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros 
parcialment vist, però no després. 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3  de  volum  amidat  segons  les  especificacions  de  la  D.T.  i  amb  aquelles  modificacions  i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 

 
ENCEPS: 
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados." 

 
 
 
 
 
E453 - FORMIGONAT DE BIGUES 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot. 
S'han considerat formigons amb les característiques següents: 

- Resistència: En massa H-20, armats o pretesats H-25 
- Consistència: Plàstica, tova i fluida 
- Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Formigonamet de fonaments 

- Rases i pous 
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- Murs de contenció 
- Recalçats 
- Traves i pilarets 
- Lloses de fonaments 
- Riostres i basaments 
- Enceps 

- Formigonament d'estructures 
- Pilars 
- Bigues 
- Murs 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Estreps 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la D.T. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la 
D.F. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, 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 quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de 
formigó sense que es toquin entre elles. 
Resistència característica estimada 
als 28 dies (Fest).......................................................................................................... >= 0,9x(Fck) 

- Formigó en massa ........................................................................................ >= 0,9x20 N/mm2 
- Formigó armat o pretensat ........................................................................... >= 0,9x25 N/mm2 

Gruix màxim de la tongada: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assentament en el con d'Abrams: 

┌──────────────────────┐ 
│Consistència │ Gruix │ 
│ │ (cm) │ 
│─────────────│────────│ 
│ Seca │<= 15 │ 
│ Plàstica │<= 25 │ 
│ Tova │<= 30 │ 
└──────────────────────┘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Toleràncies d'execució: 

- Consistència: 

┌───────────────────────────┐ 
│Consistència │Assentament │ 
│ │ (cm) │ 
│─────────────│─────────────│ 
│ Plàstica │ 3 - 5 │ 
│ Tova │ 6 - 9 │ 
│ Fluida │ 10 - 15 │ 
└───────────────────────────┘ 

- Plàstica ..................................................................................................................... ± 1 cm 
- Tova ......................................................................................................................... ± 1 cm 
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- Fluida ....................................................................................................................... ± 2 cm 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36-831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal.lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la D.F. 

 
RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat ..............................................< 2% de la 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 .................................................................................................. - 20 mm 
- Fonaments encofrats ............................................................................................. + 40 mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

- D <= 1 m .......................................................................................................... + 80 mm 
- 1 m < D <= 2,5 m........................................................................................... + 120 mm 
- D > 2,5 m ....................................................................................................... + 200 mm 

- 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 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 

 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ..................................................................................... ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos ......................................................................................... ± 50 mm 
- Distància entre junts................................................................................................. ± 200 mm 
- Amplària dels junts ...................................................................................................... ± 5 mm 
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur): 

- H <= 6 m: 
- Extradòs ........................................................................................................... ± 30 mm 
- Intradòs ............................................................................................................ ± 20 mm 

- H > 6 m: 
- Extradòs ........................................................................................................... ± 40 mm 
- Intradòs ............................................................................................................ ± 24 mm 

- Gruix (e): 
- e <= 50 cm ............................................................................................................ + 16 mm 
.................................................................................................................................. - 10 mm 
- e > 50 cm............................................................................................................... + 20 mm 

 
 

Projecte executiu d'un aparcament subterrani al Parc Sanitari Pere Virgili Jacinto Jiménez 



Plec de condicions tècniques 
 

306 
 
 

.................................................................................................................................. - 16 mm 
- Murs formigonats contra el terreny....................................................................... + 40 mm 

- Desviació relativa de les superfícies 
planes intradòs o extradòs ....................................................................................... ± 6 mm/3 m 
- Desviació de nivell de l'aresta superior 
de l'intradòs, en murs vistos ......................................................................................... ± 12 mm 
- Acabat de la cara superior de 
l'alçat en murs vistos ............................................................................................. ± 12 mm/3 m 

 
RECALÇATS: 
El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a garantir 
la transmissió correcta de les càrregues. 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ..................................................................................... ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos ......................................................................................... ± 50 mm 
- Horitzontalitat .......................................................................................................... ± 5 mm/m 
.................................................................................................................................... <= 15 mm 
- Dimensions .............................................................................................................. ± 100 mm 
- Replanteig de les cotes............................................................................................... ± 50 mm 
- Desplom de cares laterals................................................................................................. ± 1% 

 
TRAVES: 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ..................................................................................... ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos ......................................................................................... ± 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 .................................................................................................. - 20 mm 
- Fonaments encofrats ............................................................................................. + 40 mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

- D <= 1 m .......................................................................................................... + 80 mm 
- 1 m < D <= 2,5 m........................................................................................... + 120 mm 
- D > 2,5 m ....................................................................................................... + 200 mm 

- 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 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 

 
LLOSES: 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig parcial dels eixos ..................................................................................... ± 20 mm 
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- Replanteig total dels eixos ......................................................................................... ± 50 mm 
- Horitzontalitat .......................................................................................................... ± 5 mm/m 
.................................................................................................................................... <= 15 mm 
- Nivells ........................................................................................................................ ± 20 mm 
- Dimensions en planta de l'element............................................................................. ± 30 mm 

 
ENCEPS: 
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% de la 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 .................................................................................................. - 20 mm 
- Fonaments encofrats ............................................................................................. + 40 mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 

- D <= 1 m .......................................................................................................... + 80 mm 
- 1 m < D <= 2,5 m........................................................................................... + 120 mm 
- D > 2,5 m ....................................................................................................... + 200 mm 

- 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 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 

 
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 del punt considerat): 
- H <= 6 m .................................................................................................................... ± 12 mm 
- 6 m < H <= 30 m.............................................................................................................. ± 2H 
...................................................................................................................................... ± 24 mm 
- H >= 30 m ..................................................................................................................... ± 4H/5 

 
 

Projecte executiu d'un aparcament subterrani al Parc Sanitari Pere Virgili Jacinto Jiménez 



Plec de condicions tècniques 
 

308 
 
 

...................................................................................................................................... ± 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 teòric: 
- Arestes exteriors pilars vistos 
i junts en formigó vist.............................................................................................. ± 6 mm/3 m 
- Resta d'elements......................................................................................................... ± 10 mm 

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 10 de la norma EHE. 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
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 de >= 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 següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. 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 necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les 
armadures (si s'escau) i demés elements ja col.locats. 
Si l'abocada  del  formigó  es  fa  amb  bomba,  la  D.F.  ha  d'aprovar  la  instal.lació de  bombeig 
prèviament al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb 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 per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. 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. Per 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. 
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La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat.  S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta 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. 
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 superfície 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. 

 
MURS DE CONTENCIÓ: 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

 
RECALÇATS: 
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les separacions 
entre elles especificades en la D.T. 

 
LLOSES: 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 

 
ENCEPS: 
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions. 

 
ESTREPS: 
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros 
parcialment vist, però no després. 
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans 
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3  de  volum  amidat  segons  les  especificacions  de  la  D.T.  i  amb  aquelles  modificacions  i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 

 

 
 
 
 
E45B - FORMIGONAT DE XAPA DE COMPRESSIÓ 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ: 
Formigonament d'element estructural superficial, amb formigó de central o elaborat a l'obra en 
planta dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot. 
S'han considerat els elements estructurals següents: 

- Xapa de compressió 
S'han considerat els tipus de formigó següents: 

- Resistència: HA-25, HA-30, HA-35 
- Consistència: seca, plàstica, tova i fluida 
- Grandària màxima del granulat: 10 mm, 20 mm i 40 mm 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Reglejat i anivellament de la cara superior del sostre 
- Cura del formigó 
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst 
- Protecció del sostre de qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul 

 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les condicions establertes en la norma EHE, en 
especial les que fan referència a la seva durabilitat (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 mantenir la posició prevista a la D.T. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la 
D.F. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
Per a lloses alveolars, el formigó de reblert dels junts i de la capa de compressió ha de tenir les 
següents característiques: 

- Resistència del formigó a compressió (fck) ....................................................... >= 25 N/mm2 
- Relació aigua ciment...................................................................................................... <= 0,5 

Resistència característica estimada 
del formigó (Fest) al cap de 28 dies ............................................................................ >= 0,9 x Fck 
Assentament en el con d'Abrams: 

┌───────────────────────────┐ 
│Consistència │Assentament │ 
│ │ (cm) │ 
│─────────────│─────────────│ 
│ Seca │ 0-2 │ 
│ Plàstica │ 3-5 │ 
│ Tova │ 6-9 │ 
│ Fluida │ 10-15 │ 
└───────────────────────────┘ 

Toleràncies d'execució: 
- Consistència: 

- Seca ............................................................................................................................Nul.la 
- Plàstica o tova .......................................................................................................... ± 1 cm 
- Fluida ....................................................................................................................... ± 2 cm 
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Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en els artícles 5.3 i 5.4 de l'annex 10 de la 
norma EHE. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36-831. 

 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
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 següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la D.F. En aquest cas, 
s'han de fer  provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 
realment assolida. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort. 
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 necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del 
formigó. 
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del formigó. 
El formigó s'ha de col.locar a l'obra abans que comenci a adormir-se. 
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop hagi revisat la posició de les 
armadures i demés elements ja col.locats. 
Si l'abocada  del  formigó  es  fa  amb  bomba,  la  D.F.  ha  d'aprovar  la  instal.lació de  bombeig 
prèviament al formigonament. 
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin 
disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del 
sostre. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
Si l'abocada es fa des de camió o amb cubilot, ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de 
la mescla ja abocada. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. Alhora s'ha de vibrar enèrgicament. 
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  compressió  dels  sostres  s'ha  de  realitzar 
simultàniament. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.F. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la D.F. abans del formigonat 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. Per 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 gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat.  S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als 
paraments. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir 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 superfície 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 

 
m3  de  volum  amidat  segons  les  especificacions  de  la  D.T.  i  amb  aquelles  modificacions  i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 

 
SOSTRES UNIDIRECCIONALS: 
EF-96 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón 
Armado o Pretensado" 

 
 
 
 
 
 
E4B - ARMADURES 

 
E4B1 - ARMADURES PER A ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Muntatge i col.locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat. 
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents: 

- Rases i pous 
- Murs de contenció 
- Recalçats 
- Traves i pilarets 
- Lloses de fonaments 
- Riostres i basaments 
- Pantalles 
- Pilars 
- Murs estructurals 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Sostres 
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- Estreps 
- Armadures de reforç 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 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: 
Els diàmetres,  la  forma,  les  dimensions i  la  disposició de  les  armadures han de  ser les que 
s'especifiquen a la D.T. 
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies perjudicials. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà 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. 
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els 
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal.lació 
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en  els casos previstos en la D.T. i autoritzats per 
la D.F. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832. 
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 han  d'anar  subjectats a  les  barres principals mitjançant  un  lligat  simple  i  no  per 
soldadura. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col.locar una malla de repartiment en 
mig  d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas 
d'elements que hagin de quedar soterrats. 
La D.F. ha d'aprovar la col.locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en 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 
Distància lliure armadura - parament .......................................................................... >= D màxim 
.................................................................................................................. >= 0,80 granulat màxim 

Recobriment en peces formigonades contra el terreny ................................................... >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament......................................................................... >= 2 D 
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona: 

- Lb=MxDxD ...............................................................................................>= Fyk x D / 20 
................................................................................................................................ >= 15 cm 

Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient: 
- Lb=1,4xMxDxD ........................................................................................>= Fyk x D / 14 
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(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm) 
Valors de M: 

┌──────────────────────────────┐ 
│  Formigó │ B 400 S │ B 500 S │ 
│─────────│─────────│──────────│ 
│ H-25 │ 12 │ 15 │ 
│ H-30 │ 10 │ 13 │ 
│ H-35 │ 9 │ 12 │ 
│ H-40 │ 8 │ 11 │ 
│ H-45 │ 7 │ 10 │ 
│ H-50 │ 7 │ 10 │ 
└──────────────────────────────┘ 

 
 
 
Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real): 

....................................................................................................................................... >= 10 D 

...................................................................................................................................... >= 15cm 
- Barres traccionades ................................................................................................. >= 1/3xLb 
- Barres comprimides ................................................................................................ >= 2/3xLb 

(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer) 
 
Valors de B:  

┌───────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tipus d'ancoratge │ Tracció │ Compressió │ 
│───────────────────────────│─────────│─────────────│ 
│ Prolongació recta │ 1 │ 1 │ 
│ Patilla, ganxo, ganxo U │ 0,7(*) │ 1 │ 
│  Barra transversal soldada │ 0,7 │ 0,7 │ 
└───────────────────────────────────────────────────┘ 

 
(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1. 
Llargaria de solapament ........................................................................................ Ls >= axLb neta 
Valors d'a: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Distància │ Percentatge de barres │ Per a barres │ 
│entre els dos │ cavalcades que treballen │ que treballen │ 
│empalmaments │ a tracció en relació a │ a compressió: │ 
│més pròxims: │ la secció total d'acer: │ │ 
│──────────────│──────────────────────────│────────────────│ 
│ │ 20 25 33 50 >50 │ │ 
│──────────────│──────────────────────────│────────────────│ 
│ <= 10 D │ 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 │ 1,0 │ 
│ > 10 D │ 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 │ 1,0 │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Toleràncies d'execució: 

- Llargària d'ancoratge i solapa ........................................... -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm) 
................................................................................................................... + 0,10 L (<=50 mm) 

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la 
UNE 36-831. 
BARRES CORRUGADES: 
Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas 
que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical. 
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. 
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. 
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre. 
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament. 
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 66.6 de l'EHE. 
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Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les condicions de la UNE 36-832. 
Distància lliure entre barres d'armadures principals.................................................... >= D màxim 
.................................................................................................................. >= 1,25 granulat màxim 
........................................................................................................................................ >= 20 mm 

Distàcia entre centres de barres empalmades, 
segons direcció de l'armadura ................................................ >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb) 
Distància entre barres empalmades per solapa ..................................................................... <= 4 D 
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa ................................................ <= 4 D 
.................................................................................................................................... >= D màxim 
........................................................................................................................................ >= 20 mm 
.................................................................................................................. >= 1,25 granulat màxim 

Secció de l'armadura transversal (At): ........................................................................ At >= Dmàx 
(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran) 

 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 

- Ha de complir, com a mínim....................................................................................... >= 15 D 
..................................................................................................................................... >= 20 cm 

Llargària 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 
- Ha de complir com a mínim........................................................................................ >= 15 D 
..................................................................................................................................... >= 20 cm 

 

 
 
PANTALLES: 
Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la 
seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i formigonament. 
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i 
per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó. 
Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades). 
Les barres horitzontals han d'estar col.locades a la part interior de la gàbia, respecte a les barres 
verticals. 
Separació de la gàbia al fons de l'excavació .................................................................... >= 20 cm 
Separació de l'armadura als paraments............................................................................... >= 7 cm 
Separació entre rigiditzadors verticals .............................................................................. <= 1,5 m 
Separació entre rigiditzadors horitzontals ......................................................................... <= 2,5 m 
Quantitat de separadors ...................................................................................... 1/2 m2 de pantalla 
Toleràncies d'execució: 

- Llargària d'ancoratge........................................................................ <= 10% de l'especificada 
- Llargària de la solapa ....................................................................... <= 10% de l'especificada 
- Posició de les armadures .................................................................................................Nul.la 

 
XAPA DE COMPRESSIÓ: 
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE 
Diàmetre de l'armadura principal (d: cantell)..................................................................... <= 0,1 d 
Distància entre les barres i les peces resistents d'entrebigat.............................................. >= 0,5 D 

............................................................................. >= 1 cm 
Distància entre els estreps i el suport (d: cantell) ............................................................... <= 0,5 d 
Distància entre estreps en l'àbac (d: cantell) .................................................................... <= 0,75 d 
Distància entre estreps en el nervi perimetral (d: cantell) .................................................. <= 0,5 d 
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LLOSES: 
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE 

 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un 
mandrí. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col.locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 

 
PANTALLES: 
Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una subjecció de 
seguretat en previsió del trencament dels ganxos d'elevació. 

 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

BARRES CORRUGADES: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams i 
empalmaments. 

 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 

 
PILONS: 
* NTE-CPI/1977 "Norma Tecnológica de la Edificación. Pilotes in situ." 

 
PANTALLES: 
* NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. Pantallas." 
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E4D - ENCOFRATS PER A ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl.lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar el 
formigó vist o per a revestir. 

 
S'han considerat els encofrats per als elements següents: 

- Rases i pous 
- Murs de contenció 
- Recalçats 
- Traves i pilarets 
- Riostres i basaments 
- Pilars 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Membranes 
- Estreps 

- Zones localitzades d'estructures (caixetins d'ancoratge i canals d'ubicació de junts) 
 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col.locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col.locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior 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, un cop la peça estructural 
estigui en disposició de suportar els esforços 

 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 

CONDICIONS GENERALS: 

Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per 
a  garantir  les  toleràncies  dimensionals  i  per  a  suportar,  sense  assentaments  ni  deformacions 
perjudicials,  les   accions  estátiques  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. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col.locació d'aquests productes. 

 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts 
de  formigonament, especialment quan  siguin elements  que  posteriorment s'hagin  d'unir  per  a 
treballar solidàriament. 

 
No s'ha  d'utilitzar  gas-oil,  greixos  o  similars  com  a  desencofrants. S'han  d'utilizar  vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
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Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 

 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge 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 D.F. l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 

 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 

 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

 
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'autorització de la D.F. 

 
El  desencofrat  de  costers  verticals  d'elements  de  petit  cantell,  podrà  fer-se  als  tres  dies  de 
formigonada la peça, si durant aquest intèrval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes 
que puguin alterar el procediment normal 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 anteriors. 

 
La D.F. podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 

 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que 
es  puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que 
determinin la resistència real del formigó i poder fixar el moment de desencofrat. 

 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la D.F. 

 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del 
parament. 

 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per  l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a 
evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 

 
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 dimensió 
- Per a revestir ..................................................................................................... ± 15 mm/m 

 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
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┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ │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 manera 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 unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos 
dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions 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. 

 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. 
S'han  de  col.locar  angulars  metàl.lics  a  les  arestes  exteriors  de  l'encofrat  o  qualsevol  altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La D.F. podrà autoritzar la utilització de matavius per 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, i s'ha de comprovar la 
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
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 garantir les seves característiques i les condicions 
en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol 
element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
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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 formigonament 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 temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat 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. 

 
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  encofrats  finestres  de  control  que  permetin  la 
compactació  del formigó. Aquestes obertures s'han de  disposar amb  un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables 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 necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una milèssima de la llum. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 
CRITERI GENERAL: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels 
elements utilitzats. 
La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduïr de la superfície total del sostre o llosa 
d'acord amb els criteris següents: 

- Forats d'1 m2 com a màxim ............................................................................no es dedueixen 
- Forats de més d'1,00 m2 ...........................................................................Es dedueix el 100% 

S'inclou dins  d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels 
forats. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 

 
SOSTRES NERVATS: 
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EF-96 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón 
Armado o Pretensado" 

 
ENCEPS: 
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados." 

 
 
 
 

26 E5 - COBERTES 
 

E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES DELS EDICLES DE LES ESCALES 

E5ZH - CANALS EXTERIORS, BUNERES I REIXES DE DESGUÀS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Suministre i col.locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Canal exterior col.locat amb peces especials i connectada a baixant 
- Bunera de PVC col.locada amb fixacions mecàniques 
- Bunera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent. 
- Bunera de fosa col.locada amb morter. 
- Reixa de desguàs d'acer galvanitzat amb bastiment format amb perfil L 
- Prolongació recta per a bunera de goma termoplàstica connectada al baixant. 

S'han considerat els següents materials per a canal exterior: 
- Planxa de zinc de 0,60 a 0,82 mm de gruix 
- Planxa de coure de 0,60 a 0,82 mm de gruix 
- PVC rígido 
- Fibrociment 

S'han considerat les següents col.locacions per a la reixa de desguàs: 
- Fixada amb morter de ciment 
- Ancorada al formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Canal exterior o bunera col.locats amb fixacions mecàniques o adherits: 

- Replanteig de l'element 
- Col.locació de l'element 
- Execució de les unions 

Elements col.locats amb morter: 
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col.locació de l'element 
- Repàs dels junts i neteja final 

Reixa ancorada al formigó: 
- Replanteig de l'element 
- Col.locació en l'element per formigonar 

Prolongació recta per a bunera connectada al baixant: 
- Replanteig de l'element. 
- Connexió per pressió en el baixant. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l'element col.locat ha de ser estanc. 
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CANAL EXTERIOR: 

 
El conjunt de l'element col.locat ha de ser estable. 
En la canal de PVC o fibrociment, els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. En 
les de PVC, mai s'han de fer per escalfament o deformació de la canal. 
La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat. 
En la canal de PVC, la unió entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix 
material. 
El cavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en el sentit del 
recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs. 
Els junts entre les peces de planxa de zinc, s'han de soldar amb estany. 
Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura d'estany, en la canal de 
planxa de zinc, o química, en la de PVC. 
Cavalcament entre làmines en la canal de planxa ....................................................................5 cm 
Material dels ganxos de fixació al suport: 

 
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│  Material de la canal │Material dels ganxos de fixació │ 
│───────────────────────│────────────────────────────────────────────────│ 
│PVC rígid │de PVC o d'acer galvanitzat │ 
│───────────────────────│────────────────────────────────────────────────│ 
│Planxa de zinc │d'acer galvanitzat, brides de zinc roblonades, │ 
│ │doblegades i encaixades amb la canal │ 
│───────────────────────│────────────────────────────────────────────────│ 
│Planxa coure │d'acer galvanitzat │ 
│───────────────────────│────────────────────────────────────────────────│ 
│Fibrociment │d'acer galvanitzat │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 

Distància entre suports i junts de dilatació: 
┌────────────────────────────────────────────────┐ 
│Material de │ Distància │ Distància entre │ 
│  la canal │entre suports │junts de dilatació │ 
│ │ (cm) │ (cm) │ 
│────────────│──────────────│────────────────────│ 
│Planxa │ <= 50 │ <= 600 │ 
│────────────│──────────────│────────────────────│ 
│PVC rígid │ <= 70 │ <= 1200 │ 
│────────────│──────────────│────────────────────│ 
│Fibrociment │ <= 100 │ <= 1200 │ 
└────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Toleràncies d'execució: 

- Pendent..................................................................................................................... ± 2 mm/m 
.................................................................................................................................. ± 10 mm/total 

- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa .................................................. ± 2 mm 
- Alineació respecte al plànol de façana: 

┌──────────────────────────────────────┐ 
│Material de │Alineació respecte al │ 
│  la canal │ pla de façana │ 
│────────────│─────────────────────────│ 
│Planxa │± 5 mm/m │< 10 mm/total │ 
│────────────│─────────│───────────────│ 
│PVC rígid │± 2 mm/m │< 10 mm/total │ 
│────────────│─────────│───────────────│ 
│Fibrociment │± 2 mm/m │< 10 mm/total │ 
└──────────────────────────────────────┘ 
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BUNERA: 
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la bunera, amb els 
procediments indicats pel fabricant. 
En la  bunera de  goma  termoplàstica,  la  làmina  impermeable  només  ha  de  cavalcar sobre la 
plataforma de base de la bunera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta. 
La bunera de fosa col.locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat. 
La base de la bunera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió. 
La bunera de PVC o goma termoplèstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la bunera de fosa i el paviment................................................................. ± 5 mm 
 
REIXA DE DESGUÀS: 
La reixa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. 
Junt entre el bastiment de suport i el paviment .....................................................................0,3 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre el bastiment de suport i el paviment.......................................................... - 5 mm 
- Nivell entre dues reixes consecutives ....................................................................... ± 1,4 mm 
- Nivell entre la reixa i el bastiment de suport ............................................................. - 0,5 mm 
- Gruix del junt entre el bastiment de suport i el paviment ............................................ ± 1 mm 
- Alineació entre dues reixes consecutives.............................................................. ± 5 mm/2 m 

.................................................................................................................................. ± 10 mm/total 
 
PROLONGACIÓ RECTA: 
Ha de quedar unit per pressió al extrem del baixant. 

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 treballar amb cinturó de seguretat. 
La col.locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut. 

 
ELEMENT DE PLANXA: 
En els elements de planxa s'ha d'evitar el contacte directe del zinc amb el guix, els morters de 
ciment  pòrtland frescos, la calç, l'acer no galvanitzat, el coure sense estanyar i les fustes dures 
(roure, castanyer, teca, etc.). 

 
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 corresponent 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 oscil.li entre els 5°C i els 40°C. 
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment. 
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes. 
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter. 

 
REIXA ANCORADA AL FORMIGÓ: 
S'ha de protegir durant el formigonament i ha de mantenir la posició prevista. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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CANAL EXTERIOR O REIXA DE DESGUÀS RECTANGULAR: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
BUNERA O PROLONGACIÓ RECTA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 

 
REIXA CIRCULAR: 
Unitat de quantitat realment col.locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 

27 E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 

E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 

E612 - PARETS DE CERÀMICA 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, 
col.locades amb morter. 
S'han considerat els elements següents: 

- Peces ceràmiques 
- Maons de morter de ciment 

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 operacions següents: 
- Replanteig 
- Col.locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Col.locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser no estructural. 
Ha de ser estable, plana i aplomada. 
Les peces han d'estar col.locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la D.F. no fixa cap altra condició. 
Els maons ceràmics han de cavalcar, com a mínim, 1/4 del seu llarg menys un junt. 
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 junts horitzontals han d'estar matats per la part 
superior, si la D.F. no fixa altres condicions. 
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Ha d'estar travada, excepte la  paret passant, en  els  acords amb  altres parets. Sempre  que  la 
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de 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 element estructural superior, cal que hi hagi un 
espai de 2 cm entre l'útltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb morter, 
un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
Regates: 

- Pendent.......................................................................................................................... >= 70° 
- Fondària .................................................................................. <= 1/6 de l'amplària de la paret 

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 

 
PARET DE CERÀMICA 
Gruix dels junts: 

┌────────────────────────────────────────────┐ 
│Acabat de la paret │Gruix dels junts (cm) │ 
│────────────────────│───────────────────────│ 
│Vista │ 1 │ 
│Per a revestir │ 1,2 │ 
└────────────────────────────────────────────┘ 

 
Toleràncies d'execució: 

- Planor i horitzontalitatde les filades: 
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Acabat de │Planor │ Horitzontalitat │ 
│la paret │ │ de les filades │ 
│──────────────│─────────────│─────────────────────────────────│ 
│Vista │ ± 5 mm/2 m │ ± 2 mm/m ± 15 mm/total │ 
│Per revestir │± 10 mm/2 m │ ± 3 mm/m ± 15 mm/total │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
 
 
PARET DE MAONS DE MORTER DE CIMENT: 
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 
Gruix dels junts ............................................................................................................... 0,5 - 1 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Planor .................................................................................................................... ± 5 mm/2 m 
- Horitzontalitat de les filades .................................................................................... ± 2 mm/m 
.............................................................................................................................. ± 15 mm/total 

 
PARET DE TANCAMENT PASSANT: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a 
màxim, si la D.F. no fixa cap altra condició. 
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la 
paret és 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 enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter. 

 
PARET DE CERÀMICA: 
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 
aigua al morter. 

 
PARET DE MAONS DE MORTER DE CIMENT: 
S'ha d'humitejar el  maó per a  col.locar només a la zona dels junts. Si el  maó conté additiu 
hidrofugant no s'ha d'humitejar. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 
PARET DE CERAMICA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2,00 m2 .................................................................................... No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2.......................................................... Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2 ............................................................................. Es dedueixen el 100% 

Aquests  criteris  inclouen  la  col.locació  dels  elements  que  configuren  l'obertura,  com  és  ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col.locació es compta a 
part. 

 
PARET DE MAONS DE MORTER DE CIMENT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2,00 m2 .................................................................................... No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2.......................................................... Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2 ............................................................................. Es dedueixen el 100% 

Aquests  criteris  inclouen  la  col.locació  dels  elements  que  configuren  l'obertura,  com  és  ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col.locació es compta a 
part. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
E614 - PAREDONS I ENVANS DE CERAMICA 

 
 
E6 TANCAMENTS I DIVISORIES 
E61 PARETS I ENVANS D'OBRA DE FABRICA 
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E614 PAREDONS I ENVANS DE CERAMICA 

 
Els seus elements tenen eventualment com a components elements de: B052, B0F1, B0F2, B0F7, 
B0F8, B0FA, D070. 

 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

 
 
DEFINICIO: 
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 
- Doble envà articulat 
- Envà pluvial 
- Envà o paredó interior 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col.locació de les mires en les cantonades i estesa 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 impactes horitzontals. 
Les peces han d'estar col.locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la D.F. 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 D.F. no fixa altres condicions. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar 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 i horitzontalitatde les filades: 
---------------------------------------------------------------- 
|Acabat de |Planor | Horitzontalitat | 
|la paret | | de les filades | 
|--------------|-------------|---------------------------------| 
|Vista | ± 5 mm/2 m | ± 2 mm/m ± 15 mm/total | 
|Per revestir |± 10 mm/2 m | ± 3 mm/m ± 15 mm/total | 
---------------------------------------------------------------- 

 
 
 
ENVA O PAREDO DE TANCAMENT: 
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 
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En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un 
espai de 2 cm entre l'útltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb morter, 
un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret. 
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret interior de tancament, en els brancals, les 
cantonades i els elements no estructurals. 
Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. 

 
ENVA O PAREDO DE TANCAMENT PASSANT: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a 
màxim, si la D.F. 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. 

 
DOBLE ENVA ARTICULAT: 
No hi ha d'haver cap lligam entre els dos fulls de l'envà ni entre els plafons verticals de cada full. 

 
Cal que tingui un junt vertical cada 65 cm, alternativament a cada un dels fulls. 
Les peces que formen cada plafó han d'estar col.locades a trencajunt i les filades han de ser 
horitzontals. 

 
Els maons perpendiculars als fulls han d'estar travats, en filades alternatives, només a un d'ells i cal 
que quedin separats de l'altre amb una làmina de poliestirè expandit elastificat. La travada de cada 
un dels fulls ha de ser alternativa. 
L'acord amb qualsevol altre element, horitzontal o vertical, s'ha de fer sense travar. 
Els junts verticals han de quedar marcats a l'enguixat. 
Qualsevol obertura ha de tenir tota l'alçària de l'envà. 

 
ENVA PLUVIAL: 
Els pilars de lligada han de ser de totxo massís o calat i han d'estar travats per filades alternatives 
amb la paret de suport. 

 
L'envà ha de quedar travat als pilars de lligada. La part inferior ha de descansar sobre un element 
resistent i la superior s'ha de protegir de l'entrada d'aigua de pluja dins la cambra. 
Hi ha d'haver forats de ventilació distribuïts entre les parts altes i baixes. 

 
ENVA O PAREDO INTERIOR: 
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals. 

 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un 
espai de 2 cm entre l'útltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb morter, 
un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, 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 | 
------------------------------------------- 
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Regates: 

- Pendent.......................................................................................................................... >= 70° 
- A dues cares. Separació (parets per revestir) ............................................................ >= 50 cm 
- Separació dels marcs ................................................................................................. >= 20 cm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la 
paret és 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 necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 
aigua al morter. 
Les peces s'han de col.locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
 
CONDICIONS GENERALS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
PAREDO O ENVA (EXCEPTE L'ENVA PLUVIAL): 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 1,00 m2 ................................................................................... No es dedueixen. 
- Obertures > 1,00 m2 ................................................................................Es dedueix el 100%. 

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, materials diferents dels que normalment conformen la unitat. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
 
E64 - TANCAMENTS DE PLANXES METAL.LIQUES 

 
E645 - TANCAMENTS DE PLANXES D'ACER 

 
 

1.DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIO: 
Formació d'element de tancament mitjançant planxa metàl.lica galvanitzada, prelacades de 0,60 
mm de gruix, fixada a l’estructura de suport mitjançant perfil omega.. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 
- Col.locació de les plaques 
- Col.locació de les fixacions mecàniques 
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CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. 
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 
La superfície d’acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment. 
Les fixacions dels perfils s’han de col.locar en els forats previstos. 
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal. 
El conjunt dels elements col.locats ha de ser estanc. 
La part superior i les cantonades han d'estar protegides, amb peces especials del mateix acabat que 
la placa, 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 plaques han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del 
vent dominant. 
Punts de fixació per placa......................................................................................................... >= 6 
Distància entre la fixació i els extrems de la placa............................................................. >= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Aplomat entre dues plaques consecutives.................................................................. ± 10 mm 
- Aplomat total ............................................................................................................. ± 30 mm 
- Paral.lelisme entre dues plaques consecutives ............................................................. ± 5 mm 
- Paral.lelisme del conjunt de plaques .......................................................................... ± 10 mm 
- Nivell entre dues plaques consecutives........................................................................ ± 2 mm 
- Nivell entre les plaques d'una filada .......................................................................... ± 10 mm 

 
2.CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop 
realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes. 
Les plaques han de col.locar-se a partir del punt més baix. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 

28 E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
 
E74 - MEMBRANES AMB LÀMINES DE PVC NO PROTEGIDES 

 
E743 - MEMBRANES NO ADHERIDES AMB LÀMINES DE PVC NO PROTEGIDES 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Execució de  la  impermeabilització  de  cobertes amb  membranes  impermeables  de  làmines de 
policlorur de vinil sense armmadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o poliester. 
S'han considerat els tipus de làmines següents: 

- Làmina no resistent a l'intempèrie 
- Làmina resistent a l'intempèrie 
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S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Adherides a la base amb adhesiu 
- Sense adherir 
- Col.locada amb fixacions mecàniques 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Membrana adherida: 

- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col.locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 

Membrana no adherida: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col.locació de l'element separador 
- Col.locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 

Membrana fixada mecànicament: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col.locació de la làmina 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar. 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues, 
etc.). 
Ha de ser estanca. 
Les làmines  han  de  cavalcar  entre  elles  tot  protegint  el  sentit  del  recorregut de  l'aigua;  els 
cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de 
pendents. 
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària. 
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats. 
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben 
adherida  en aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de 
pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un connector 
amb acabat termoplàstic, fixat mecànicament. 
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel.lular de polietilè 
tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt. 
La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha 
d'anar soldada o fixada a pressió. 
Cavalcaments ..................................................................................................................... >= 5 cm 
Acords amb els paraments verticals: 

- Angles (acord aixamfranat)......................................................................................... >= 135° 
- Radi (acord de mitjacanya) ......................................................................................... >= 6 cm 

Toleràncies d'execució: 
- Nivells ........................................................................................................................ ± 15 mm 
- Cavalcaments ............................................................................................................. ± 10 mm 

 
MEMBRANA ADHERIDA: 
Ha de quedar totalment adherida al suport. 
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor. 

 
MEMBRANA NO ADHERIDA: 
No ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els elements que la 
traspassin. 
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Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, per efecte de la retracció, 
dels paraments verticals del perímetre. 

 
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT: 
Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu 
perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin. 
Les fixacions han de quedar situades formant línies paral.leles entre elles i a les vores de l'element 
per cobrir. 
S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la 
fixació. 
Nombre de fixacions (alçada edifici < 8 m): 

- En la zona interna ........................................................................................... >= 3 unitats/m2 
- En les vores ..................................................................................................... >= 6 unitats/m2 

Separació entre línies de fixacions ....................................................................................... <= 2 m 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Característiques del suport: 

- Pendent...........................................................................................................................>= 2% 
- Planor .................................................................................................................... ± 5 mm/2 m 
- Rugositats................................................................................... <= 1/3 del gruix de la làmina 
- Resistència a la compressió ................................................................................. >= 2 kp/cm2 
- Humitat ..........................................................................................................................<= 5% 

Els cavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3 
làmines en el mateix punt. 
Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden 
assolir temperatures > 30°C. 
El  procés  d'elaboració  de  la  membrana  no  ha  de  modificar  les  característiques  dels  seus 
components. 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil.li entre 5°C i 35°C. 
Les làmines col.locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides 
se han de protegir, també, del sol. 

 
MEMBRANA ADHERIDA: 
Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels elements 
per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire. 
L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col.loqui la làmina. 

 
MEMBRANA NO ADHERIDA O FIXADA MECÀNICAMENT: 
Les làmines s'han d'unir entre elles per: 

- Soldadura química: amb un agent de soldadura per fusió en fred 
- Soldadura en calent: fusió del material al aplicar calor i per pressió 
- Adhesiu: aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió. No han de quedar bosses 
d'aire 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 

- Forats d'1 m2 com a màxim ........................................................................... No es dedueixen 
- Forats de més d'1 m2 ............................................................................ Es dedueixen el 100% 

Inclouen  igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals, 
utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* UNE 104-416-92 "Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas 
impermeabilizantes formadas con láminas de policloruro de vinilo plastificado." 

 
 
 
 
 
 
 
 
E78 - IMPERMEABILITZACIONS AMB PRODUCTES AMORFS 

 
E785 - IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS HORITZONTALS AMB PASTES 
ELASTOMÈRIQUES 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització d'elements d'obra mitjançant l'aplicació 
de cautxú líquid previa emprimació específica. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de la superfície 
- Aplicació de l'emprimació 
- Aplicació successiva, amb els intervals de secatge, de les capes necessàries del producte 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els  paraments  horitzontals,  als  llocs  indicats  als  plànols  o  ordenats  per  la  D.F.,  s'han 
d'impermeabilitzar  per  mitjà  de  l'aplicació  d'un  producte  elastomèric  en  dues  capes,  una 
d'emprimació i una altra de cobertura. 
El recobriment aplicat  ha  de  formar una capa uniforme i  continua, que ha  de  cobrir tota la 
superfície a impermeabilitzar. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a 
la D.T. o en el seu defecte, les especifcades per la D.F. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C. 
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h. 
La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material engrunat. 
Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una mà d'emprimació. 
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'emprimació. 
La capa de cobertura s'ha d'executar en tantes mans com ho requereixi el producte que s'utilitza. 
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a 
impermeabilitzar. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de 
l'execució. 
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
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Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva 
completa finalització. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
 
E7B - LÀMINES SEPARADORES 

 
E7B1 - LÀMINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Làmina separadora col.locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 

- Feltre de polipropilè 
- Polietilè de 50 a 150 micres de gruix 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col.locació de la làmina 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
Cavalcaments ..................................................................................................................... >= 5 cm 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col.locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 

- Forats d'1 m2 com a màxim ........................................................................... No es dedueixen 
- Forats de més d'1 m2 ............................................................................ Es dedueixen el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E7B2 - LÀMINES SEPARADORES DE POLIETILÈ 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Làmina separadora col.locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 

- Feltre de polipropilè 
- Polietilè de 50 a 150 micres de gruix 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col.locació de la làmina 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
Cavalcaments ..................................................................................................................... >= 5 cm 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col.locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 

- Forats d'1 m2 com a màxim ........................................................................... No es dedueixen 
- Forats de més d'1 m2 ............................................................................ Es dedueixen el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
 
E7D - AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 

 
E7DA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Col.locació de porta tallafoc de fusta o metàl.lica, d'una o dues fulles batents. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles 
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- Replanteig en el forat de la situació dels elements de fixació. 
- Fixació del bastiment, col.locació del full i dels mecanismes d'apertura 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar aplomada i a escaire amb el bastiment. 
Ha d'obrir i tancar de cop correctament. 
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera 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 
Toleràncies d'execució: 

- Anivellament................................................................................................................ ± 1 mm 
- Aplomat ....................................................................................................... <= 3 mm (enfora) 
- Alçària de col.locació dels mecanismes d'obertura.................................................... ± 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. 
L'ajustatge de les 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 D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los 
Edificios." 

 
 
 
 
 

E7J - JUNTS I SEGELLATS 

E7J5 - SEGELLATS DE JUNTS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Formació de segellat d'elements constructius amb massilla de diferents composicions aplicades 
manualment o amb pistola, o amb escuma aplicada amb aerosol. 

 
S'han considerat els elements següents: 

- Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària: 
- Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació 

prèvia  
- Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment 
- Amb escuma de poliuretà en aerosol 

- Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, amb 
massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia emprimació 
- Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada amb 
pistola manual prèvia emprimació 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de l'interior del junt 
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas 
- Aplicació del material de segellat 
- Neteja de les vores exteriors del junt 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El segellat ha de tenir la llargària prevista. 

 
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme. 

Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt. 

La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la D.F. Si no hi ha cap 
especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 

El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt. 

Toleràncies d'execució: 
- Gruix del segellat ........................................................................................................... ± 10% 
- Fondària prevista respecte al parament ........................................................................ ± 2 mm 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació: 

 
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Tipus producte │Temperatura ambient │ 
│───────────────────────────────────│─────────────────────│ 
│Massilla de silicona neutra │ - 10 a + 35°C │ 
│───────────────────────────────────│─────────────────────│ 
│Massilla de polisulfurs bicompo- │ + 10 a + 35°C │ 
│nents o Massilla d'óleo-resines │ │ 
│───────────────────────────────────│─────────────────────│ 
│Massilla de poliuretà, Massilla │ 5 a 35°C │ 
│asfàltica o de cautxú asfalt │ │ 
│───────────────────────────────────│─────────────────────│ 
│Massilla acrílica │ 5 a 40°C │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 
En el cas en que s'hagi d'aplicar una capa d'emprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha 
d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el segellant. 
Quan  la  massilla  és  bicomponent,  la  mescla  d'ambdós  components  s'ha  de  fer  seguint  les 
instruccions del fabricant. 
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs. 
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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29 E8 - REVESTIMENTS 
 

E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS 

E811 - ARREBOSSATS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors 
o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid. 

 
S'han considerat els tipus següents: 

- Arrebossat esquerdejat 
- Arrebossat a bona vista 
- Arrebossat mestrejat 
- Formació d'arestes 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Arrebossat esquerdejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter 

 
Arrebossat a bona vista o arrebossat mestrejat: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final 

 
Formació d'aresta: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta 
- Cura del morter 

 
ARREBOSSAT: 

 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha 
d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. 
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o 
d'altres defectes. 

 
Gruix de la capa: 

- Arrebossat esquerdejat ............................................................................................. <= 1,8 cm 
- Arrebossat mestrejat o a bona vista ...............................................................................1,1 cm 

 
Arrebossat mestrejat: 
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- Distància entre mestres ........................................................................................... <= 150 cm 
 
Toleràncies d'execució per l'arrebossat: 

 
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│ Tipus │ Planor │Aplomat a cada planta│ Nivell previst │ 
│  arrebossat │ (mm/m) │en parament vertical │en parament horitzontal │ 
│ │ │ (mm) │ (mm) │ 
│─────────────│─────────│─────────────────────│─────────────────────────│ 
│esquerdejat │ ± 10 │ - │ - │ 
│ │ │ │ │ 
│─────────────│─────────│─────────────────────│─────────────────────────│ 
│A bona vista │ ± 5 │ ± 10 │ ± 10 │ 
│─────────────│─────────│─────────────────────│─────────────────────────│ 
│Mestrejat │ ± 3 │ ± 5 │ ± 5 │ 
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o mestrejat: 

- Gruix de l'arrebossat .................................................................................................... ± 2 mm 
 
FORMACIÓ D'ARESTA: 
Ha de ser recta i contínua. 
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada. 
Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat o aplomat ......................................................................................... ± 2 mm/m 
................................................................................................................................ ± 5 mm/total 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del 
vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, 
s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres 
plantes amb sostre al damunt, com a mínim. Per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que 
funcioni l'evacuació d'aigües. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment. 

 
ARREBOSSAT: 
S'han de col.locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució 
del revestiment. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. 
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als 
racons. 
Quan  l'arrebossat  és  mestrejat,  s'han  de  fer  mestres  amb  el  mateix  morter,  als  paraments, 
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades. 
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els 
paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior. 
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments. 
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat. 
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la D.F. 
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi 
adormit. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 
ARREBOSSAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals: 

- Obertures <= 2,00: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100% 

En paraments horitzontals: 
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100% 

Aquests  criteris  inclouen  la  neteja  dels  elements  que  configuren  les  obertures,  com  és  ara 
bastiments que s'hagin embrutat. 

 
FORMACIÓ D'ARESTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
 
E82 - ENRAJOLATS 

 
E824 - ENRAJOLATS AMB RAJOLA CERÀMICA ESMALTADA BRILLANT 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Revestiments realitzats amb rajola ceràmica esmaltada o rajola de valència, aplicats en paraments 
verticals interiors i arrimadors. 
S'han considerat els morters següents: 

- Morter adhesiu 
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- 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 esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
El color i la textura han de ser uniformes en tota la superfície. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i 
l'aplomat previstos. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
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Els junts del revestiment han de ser rectes i han d'estar rejuntats amb beurada de ciment blanc i, 
eventualment, colorants. 
Cal preveure junts de dilatació, que s'han de segellar amb silicona. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la D.F. 
Amplària dels junts ................................................................................................................ 1 mm 
Superfície de revestiment entre junts de dilatació ............................................................ <= 20 m2 
Distància entre junts de dilatació ......................................................................................... <= 8 m 
Amplària dels junts de dilatació ...................................................................................... >= 10 mm 
Gruix del morter: 

 
 
 

+-----------------------------------+ 
¦Tipus de morter ¦Gruix del morter ¦ 
¦ ¦ (mm) ¦ 
¦----------------¦------------------¦ 
¦ Morter ¦ 10 - 15 ¦ 
¦----------------¦------------------¦ 
¦ Morter adhesiu ¦ 2 - 3 ¦ 
+-----------------------------------+ 

 
Toleràncies d'execució: 

- Amplària dels junts ................................................................................................... ± 0,5 mm 
- Planor .................................................................................................................... ± 2 mm/2 m 
- Paral.lelisme entre els eixos dels junts..................................................................... ± 1 mm/m 

- Horitzontalitat dels junts 
(amidada sobre els eixos dels junts) ...................................................................... ± 2 mm/2 m 

- Verticalitat dels junts 
(amidada sobre els eixos dels junts) ...................................................................... ± 2 mm/2 m 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop 
executat el treball es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 
h, i s'han de refer les parts afectades. 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 

 
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 morter 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: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària 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 D.T. 
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb 
els criteris següents: 
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- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,00 m2 i <= 2,00 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 2,00 m2: Es dedueix el 100% 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
 
 
E83 - APLACATS 

 
E83C - APLACATS DE PEDRA GRANÍTICA TREBALLADA 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Revestiments realitzats amb peces de pedra artificial o natural, aplicats en paraments verticals, 
interiors o exteriors i en faixes exteriors, horitzontals o verticals, col.locats amb elements metàl.lics 
(ganxos o platines), fixats amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col.locació de les peces 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 

 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
El color i la textura han de ser uniformes en tota la superfície. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i 
l'aplomat previstos. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Els  junts  entre  les  plaques  han  d'estar  reblerts  i  rejuntats  amb  beurada  de  ciment  blanc  i, 
eventualment, colorants, si la D.F. no especifica d'altres condicions. 
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la D.F. 
Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixació (ganxos o platines) d'acer inoxidable, 
col.locats  en el junt horitzontal superior, en el cas dels ganxos o distribuïdes entre els junts 
horitzontals, en el  cas de platines. Ha de portar dos separadors de policlorur de vinil en el junt 
horitzontal. 
Nombre de ganxos per peça ..................................................................................................... >= 2 
Separació entre fixacions ................................................................................................. <= 80 cm 
Penetració de la fixació dins de l'obra ............................................................................. >= 3,5 cm 
Morter d'unió de la fixació .......................................... Ciment pòrtland i sorra de dossificació 1:3 
Toleràncies d'execució: 

- Planor .................................................................................................................... ± 2 mm/2 m 
- Sobreplom cap a l'interior ..................................................................................... ± 2 mm/2 m 
- Sobreplom cap a l'exterior ................................................................................................. Nul 
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i 
sense pluja. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de col.locar-les. 
Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i després s'ha de reblir l'espai entre la peça i el suport. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació recta. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions del projecte. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
 
E84 - CELS RASOS 

 
E844 - CELS RASOS DE PLAQUES DE CARTÓ-GUIX 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Cel ras realitzat amb plaques cartó-guix per quedar vistes o per a revestir, suportades per un 
entramat de perfils suspesos mitjançant barres regulables. El sistema sustentant de les plaques pot 
ser fix o desmuntable. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Sistema fix: 

- 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: 
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils 
- Col.locació dels perfils perimetrals d'entrega als 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 nivell previst. 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables en 
les làmines de paper. 
S'han de col.locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui 
l'exigida. 
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats 
degudament amb màstic per a junts. 
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Si el sistema és desmuntable, s'ha de col.locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre. 
Separació entre punts de suspensió ............................................................................ <= 1250 mm 
Fletxa màxima dels perfils de l'entramat .......................................................... <= 1/360 de la llum 
Toleràncies d'execució: 

- Planor ....................................................................................................................... ± 2 mm/m 
- Nivell ......................................................................................................................... ± 10 mm 
- Alineació dels perfils ............................................................................................ ± 2 mm/2 m 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
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% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* NTE-RTP/73 "Norma Tecnológica de la Edificación. Revestimientos de techos de placas." 

 
 
 
 
 
 
E89 - PINTATS 

 
E898 - PINTATS DE PARAMENTS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Preparació  i  aplicació  d'un  recobriment  de  pintura  sobre  superfícies  de  materials  diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 

- Pintat d'estructures de fusta 
- Pintat d'estructures d'acer 
- Pintat d'estructures de formigó 
- Pintat de paraments de fusta 
- Pintat de paraments d'acer 
- Pintat de paraments de ciment 
- Pintat de paraments de guix 
- Pintat de paraments d'acer galvanitzat 
- Pintat de fusteria de fusta 
- Pintat de fusteria d'acer 
- Pintat d'elements de calefacció 
- Pintat de tubs d'acer 
- Pintat de tubs de PVC 
- Pintat de tubs de coure 
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- Pintat de tubs d'acer galvanitzat 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, amb aplicació, en el seu cas, 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'assecatge, 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 uniformes. 
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............................................................... >= 125 micres 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions 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 
- Pluja 

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 sense 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 sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació de la pintura s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la D.F. 
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa d'acabat, la primera capa de pintura s'ha 
d'aplicar lleugerament diluïda, 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 l'utilització de procediments artificials d'assecatge. 

 
SUPERFÍCIES DE FUSTA: 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents 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  substituir-los  per  falques  de  fusta  de  les  mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, 
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la 
pols. 

 
SUPERFÍCIES METÀL.LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 
desgreixar  la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
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SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir 
una humitat inferior al 6% en pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 

┌─────────────────────────────────────────────┐ 
│Material superficie │ Hivern │ Estiu │ 
│─────────────────────│─────────│─────────────│ 
│ Guix │3 mesos │ 1 mes │ 
│─────────────────────│─────────│─────────────│ 
│ Ciment │ 1 mes │ 2 setmanes │ 
└─────────────────────────────────────────────┘ 

 
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES O PORTES ENROTLLABLES: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 

 
PINTAT DE PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 

- Obertures <= 1 m2 ......................................................................................... No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 ......................................................................................Es dedueix el 100% 

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments 
que s'hagin embrutat. 

 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 

- Obertures <= 2,00 m2 .................................................................................... No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2.......................................................... Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2 ............................................................................. Es dedueixen el 100% 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T. 
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament 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 dedueix 

 
PINTAT DE PORTES EXTENSIBLES: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T. 
La superfície s'ha d'incrementar el 50% 

 
PINTAT DE BARANES I REIXES O D'ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
PINTAT DE TUBS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
E89A - PINTATS D'ELEMENTS DE TANCAMENT 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Preparació  i  aplicació  d'un  recobriment  de  pintura  sobre  superfícies  de  materials  diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents: 

- Pintat d'estructures de fusta 
- Pintat d'estructures d'acer 
- Pintat d'estructures de formigó 
- Pintat de paraments de fusta 
- Pintat de paraments d'acer 
- Pintat de paraments de ciment 
- Pintat de paraments de guix 
- Pintat de paraments d'acer galvanitzat 
- Pintat de fusteria de fusta 
- Pintat de fusteria d'acer 
- Pintat d'elements de calefacció 
- Pintat de tubs d'acer 
- Pintat de tubs de PVC 
- Pintat de tubs de coure 
- Pintat de tubs d'acer galvanitzat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la superfície a pintar, amb aplicació, en el seu cas, 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'assecatge, 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 uniformes. 
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............................................................... >= 125 micres 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions 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 
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- Pluja 
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 sense 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 sobreescalfats. 
El sistema d'aplicació de la pintura s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la D.F. 
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa d'acabat, la primera capa de pintura s'ha 
d'aplicar lleugerament diluïda, 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 l'utilització de procediments artificials d'assecatge. 

 
SUPERFÍCIES DE FUSTA: 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents 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  substituir-los  per  falques  de  fusta  de  les  mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, 
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar la 
pols. 

 
SUPERFÍCIES METÀL.LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 
desgreixar  la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 

 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir 
una humitat inferior al 6% en pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals. 
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura: 

┌─────────────────────────────────────────────┐ 
│Material superficie │ Hivern │ Estiu │ 
│─────────────────────│─────────│─────────────│ 
│ Guix │3 mesos │ 1 mes │ 
│─────────────────────│─────────│─────────────│ 
│ Ciment │ 1 mes │ 2 setmanes │ 
└─────────────────────────────────────────────┘ 

 
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES O PORTES ENROTLLABLES: 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 

 
PINTAT DE PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER: 
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m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 

- Obertures <= 1 m2 ......................................................................................... No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2 ......................................................................................Es dedueix el 100% 

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments 
que s'hagin embrutat. 

 
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 

- Obertures <= 2,00 m2 .................................................................................... No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2.......................................................... Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4,00 m2 ............................................................................. Es dedueixen el 100% 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T. 
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament 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 dedueix 

 
PINTAT DE PORTES EXTENSIBLES: 
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T. 
La superfície s'ha d'incrementar el 50% 

 
PINTAT DE BARANES I REIXES O D'ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
PINTAT DE TUBS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 

30 E9 - PAVIMENTS 
 

E93 - SOLERES I RECRESCUDES 

E936 - SOLERES DE FORMIGÓ 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Formació de solera amb formigó vibrat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- 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 superiors 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 gruix del paviment i s'ha de procurar de fer-los 
coincidir amb els junts de retracció. 
Resistència característica estimada del 
formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies ................................................................. >= 0,9 x Fck 
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 ambient 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 procés 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 següents a la seva formació. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures d'1,00 m2, com a màxim ............................................................... No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2......................................................................Es dedueix el 100% 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 

 
 
 
 
 

E9C - PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 

E9C1 - PAVIMENTS DE TERRATZO LLIS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Formació de paviment amb peces de terratzo col.locades a truc de maceta amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
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- 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 morter fresc i cura 

 
CONDICIONS GENERALS: 
En  el  paviment  no  hi  ha  d'haver  peces  trencades,  escantonades,  taques  ni  d'altres  defectes 
superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color 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 rectes. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas. 
En els paviments col.locats sobre capa de sorra, aquesta 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 necessària 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 peces i després s'ha d'estendre la beurada. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col.locació. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures d'1,00 m2, com a màxim ............................................................... No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2......................................................................Es dedueix el 100% 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
 
E9V - ESGLAONS 

 
E9V2 - ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ: 
Esglaó format amb peces de pedra o de terratzo col.locades a truc de maceta amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de les peces a truc de maceta amb morter 
- Col.locació de la beurada 
- Neteja de l'esglaó acabat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, 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 perfil previst. 
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana. 
Les peces han d'estar col.locades amb junts entre elles >= 1 mm. 
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants. 
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les 
especificacions de la D.T. 
Toleràncies d'execució: 

- Planor ....................................................................................................................... ± 4 mm/m 
- Planor de les celles....................................................................................................... ± 2 mm 
- Horitzontalitat ............................................................................................................... ± 0,2% 
- Fals escaire................................................................................................................... ± 5 mm 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C. 
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides. 
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per a que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
S'han de col.locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de 
morter, de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter. 
Abans de la col.locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc. 
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col.locació de l'esglaó. 
S'ha d'eliminar la beurada sobrant i s'ha de netejar la superfície. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la D.T. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
E9VZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESGLAONS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ: 
Formació d'esglaó amb peces ceràmiques col.locades amb morter de ciment, i arrebossades en el 
seu cas. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de les peces amb morter 
- Arrebossat de l'esglaó, si és el cas 

 
CONDICIONS GENERALS: 
A l'esglaonat no hi ha d'haver peces ceràmiques trencades, esquerdades o amb d'altres defectes que 
en disminueixin la resistència o la qualitat. 
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport i han de formar una superfície de 
recolzament per al revestiment superior, plana i llisa. 
L'esglaonat ha de quedar horitzontal i s'ha d'ajustar a la santenella prevista. 
Les peces ceràmiques han d'estar col.locades amb junts d'1 cm. Aquests junts i els orificis de les 
peces han de quedar plens de morter de ciment. 

 
ACABAT ARREBOSSAT: 
L'estucat d'acabat no ha de tenir esquerdes i la seva textura ha de ser uniforme. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora 
d'aquests  límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts 
afectades. 
El suport ha de ser net i humitejat. 
Les peces ceràmiques per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
L'esglaonat no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col.locació. 

 
ACABAT ARREBOSSAT: 
El morter d'estucat s'ha d'aplicar amb força sobre les peces ceràmiques. 
Durant el temps de cura del morter se n'ha d'humitejar la superfície. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
 
E9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 

 
E9Z2 - REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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DEFINICIÓ: 
Operacions per l'acabat de paviments de terratzo o pedra. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Rebaixat 
- Polit 
- Abrillantat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el rebaixat: 

- Rebaixat del paviment acabat 
En el polit: 

- Polit del paviment acabat 
En l'abrillantat: 

- Abrillantat del paviment acabat 
En el rebaixat, polit i abrillantat: 

- Rebaixat del paviment 
- Polit 
- Abrillantat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Toleràncies d'execució: 

- Planor del paviment un cop rebaixat..................................................................... ± 4 mm/2 m 
............................................................................................................................... Celles nul.les 

 
REBAIXAT: 
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 ressalts entre les rajoles. 
Toleràncies d'execució: 

- Marques del rebaix..............................................................<= 1% de rajoles sobre la totalitat 
 
POLIT: 
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 abrillantada posteriorment. 
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, diferències 
de tonalitat o d'altres defectes. 

 
ABRILLANTAT: 
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment polit de terratzo o de pedra, per tal 
de donar-li l'acabat final de recepció. 
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, diferències 
de tonalitat o d'altres defectes i ha de ser antilliscant. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil accés, s'han de fer les operacions amb una 
màquina radial de discs flexibles i s'han d'acabar manualment. 

 
REBAIXAT: 
El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col.locació del paviment. 
La primera  passada s'ha  de  fer  amb  pedra abrasiva de  gra  gruixut de  30  o  60  i  la  segona, 
d'afinament, amb gra de 120 per tal d'eliminar les marques del rebaix. 

 
 

Projecte executiu d'un aparcament subterrani al Parc Sanitari Pere Virgili Jacinto Jiménez 



Plec de condicions tècniques 
 

355 
 
 
 
 
POLIT: 
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 junts i els porus oberts durant l'operació de rebaix. 
Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superfície passant una pedra abrasiva de gra 
fi de 220 per tal d'eliminar les marques anteriors i deixar la superfície completament preparada. 

 
ABRILLANTAT: 
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'aplicar un producte base de neteja i a la segona s'ha 
d'aplicar un líquid metal.litzador d'abrillantament. 
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 protectors. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures d'1,00 m2, com a màxim ............................................................... No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2......................................................................Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús 
de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 

31 EA - TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES 
 

EAR - PORTES PER A TANQUES 

EARA - PORTES BASCULANTS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Porta basculant amb una o dues fulles, amb o sense portes laterals, amb o sense tarja fixe de 
ventil.lació superior, compensada amb molles d'acer o amb contrapés lateral, col.locada sobre 
fàbrica, amb tots els mecanismes d'accionament i amb pany. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 
- Col.locació i ancoratge de guies, politges, etc. 
- Muntatge de la porta 
- Muntatge dels contrapesos o motlles 
- Equilibrat de la porta 
- Neteja i protecció 

 
CONDICIONS GENERALS: 
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La porta ha de quedar al nivell i al pla previstos. 
Ha de tenir topalls fixats als paraments per tal d'evitar cops al obrir-la. 
Els mecanismes de lliscament han de garantir un accionament suau i silenciós. 
Les guies han de quedar fixades als paraments per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
Distància entre ancoratges................................................................................................ <= 60 cm 
Distància dels ancoratges als extrems .............................................................................. <= 30 cm 
Franquícia fulla-paviment ............................................................................................... <= 10 mm 
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 

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 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de fixar definitivamnet les guíes, s'ha de procedir a la col.locació de la fulla i a la seva 
nivellació i aplomat. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* NTE-PPA/76 "Norma Tecnológica de la Edificación: Particiones. Puertas de Acero." 

 
 
 
 
 
 
EAU - PORTES D'ACER, PVC I ALUMINI 

 
EAUC - PORTES D'ACER EN PERFILS LAMINATS, COL.LOCADES 

 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIO: 
Portes d'acer amb bastidor, col.locades sobre obra, amb tots els mecanismes per a un funcionament 
correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts co.locats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 
- Col.locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles móvils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col.locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
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CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a 
menys de 30 cm dels extrems. 
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 els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos. 
Franquícia entre la fulla i el bastiment ............................................................................ <= 0,2 cm 
Franquícia entre la fulla i el paviment............................................................................. >= 0,2 cm 
........................................................................................................................................ <= 0,4 cm 

Toleràncies d'execució: 
- Replanteig .................................................................................................................. ± 10 mm 
- Nivell previst................................................................................................................ ± 5 mm 
- Horitzontalitat .......................................................................................................... ± 1 mm/m 
- Aplomat ................................................................................................................... ± 2 mm/m 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

 
Per a la col.locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats de la paret o del suport 
al qual estigui subjecte. 
S'ha de col.locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte 
durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
 
EAY - COL.LOCACIÓ DE TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES 

 
EAY1 - COL.LOCACIÓ DE BASTIMENTS EN PROCÉS DE FORMACIÓ DE PARETS 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Col.locació de bastiments sense incloure el subministrament dels mateixos. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 
- Anivellat i aplomat 
- Fixació del bastiment 
- Protecció i neteja 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
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Si el bastiment es per a porta i els muntants no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest 
mitjançant fixacions mecàniques. 
Distància entre ancoratges galvanitzats............................................................................ <= 60 cm 
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems ............................................................... <= 30 cm 
Nombre d'ancoratges en el cabiró superior .............................................................................. >= 2 
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 col.locació del bastiment ha de possibilitar la del tapajunts. 
S'ha de  col.locar  amb  l'ajut  d'elements  que  garanteixin la  protecció del  bastiment  contra  els 
impactes  durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben 
travat a l'obra. En  treure aquestesproteccions s'han de tapar els forats amb materials adequats 
(massilles, tacs, etc.). 
El bastiment es col.loca durant el procés de formació de la paret i s'ha de travar a ella a mesura que 
aquesta es puja. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 
La unitat d'obra no inclou el subministrament del bastiment. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 

32 EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
 
EB1 - BARANES 

 
EB12 - BARANES D'ACER 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Baranes constituides per un conjunt de perfils que formen el bastidor i el pany de paret de la 
barana, col.locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Baranes d'acer 
- Baranes d'alumini 
- Baranes d'acer inoxidable 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Replanteig 
- Preparació de la base i formació dels caixetins d'ancoratge 
- Col.locació de la barana i fixació dels ancoratges amb morter 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La barana 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 D.T. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte 
o la indicada per la D.F. 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d'ancoratges. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de 
l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada. 
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si 
són d'alumini. 
Els elements resistents de la barana instal.lada han de resistir les solicitacions següents, sense 
superar una fletxa d'1/250 de la seva llum: 

- Empenta vertical repartida uniformement................................................................. 100 kp/m 
- Empenta horitzontal repartida uniformement: 

- Lloc d'ús privat....................................................................................................... 50 kp/m 
- Lloc d'ús públic .................................................................................................... 100 kp/m 

Distància entre la barana i el paviment: 
- Baranes de directriu horitzontal .................................................................................. <= 5 cm 
- Baranes de directriu inclinada..................................................................................... <= 3 cm 

Toleràncies d'execució: 
- Replanteig .................................................................................................................. ± 10 mm 
- Alçària........................................................................................................................... ± 1 cm 
- Horitzontalitat .............................................................................................................. ± 5 mm 
- Aplomat ................................................................................................................... ± 5 mm/m 
- Separació entre muntants ................................................................................................Nul.la 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 
La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
El  material  conglomerant  amb  que  es  realitzi  l'ancoratge  s'ha  d'utilitzar  abans  de  començar 
l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions de la barana. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal.lació 
i, alhora, han de mantenir l'aplomat de la barana fins que quedi definitivament fixada al suport. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i 
de la distància 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 
baranes. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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* NTE-FDB/1976 "Norma Tecnológica de la Edificación: Fachadas. Defensas. Barandillas." 

 
 
 
 
 
 
EB3 - REIXES 

 
EB32 - REIXES D'ACER 

 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Col·locació de reixat, d’entramat de platines d’acer, amb marc, ancorada a l’obra amb morter de 
ciment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 
- Preparació del forat per ancorar les potes de la reixa 
- Col·locació de la reixa, i fixació amb morter 
- Neteja del conjunt 

 
CONDICIONS DE LES PARTIDES D’OBRA EXECUTADES: 
La reixa ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells 
previstos. 
Distància entre suports ........................................................................................................ <70 cm 
Distància del suport a la cantonada ..................................................................................... <25 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Distància entre suports ................................................................................................. ± 20 mm 
- Replanteig..................................................................................................................... ± 10 mm 
- Nivell .............................................................................................................................. ± 5 mm 
- Aplomat .......................................................................................................................... ± 5 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes i 
s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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33 ED - INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
 

ED1 - DESGUASSOS I BAIXANTS 

ED11 - DESGUASSOS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de plom o PVC, des de l'aparell fins al baixant, caixa 
sifònica o clavegueró. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 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 han de quedar sense subjecció les distàncies superiors a 70 cm. 
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
El pas a través d'elements estructurals ha de tenir una franquícia entre 10 i 15 mm que s'ha 
d'ataconar amb massilla elàstica. 
Els trams instal.lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Si un desguàs de plom es connecta a un tub de PVC, s'ha de soldar al seu extrem un anell de llautó. 
La connexió ha de portar interposat un anell de cautxú i ha de quedar segellada amb massilla 
elàstica. 
Pendent ...............................................................................................................................>= 2,5% 
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 característiques de l'element. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
ED15 - BAIXANTS 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Baixants d'instal.lacions d'evacuació d'edificis amb tub de fibrociment reforçat, PVC i planxa 
galvanitzada. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col.locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col.locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. Ha de ser estanc. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una sota la valona (si es tracta de 
fibrociment o PVC) i la resta a intervals regulars. 
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 
Les unions entre els tubs no han de ser rígides. 
Les unions entre els tubs de PVC han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. 
Les unions entre els tubs de planxa s'han de fer per encaix de plec. 
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla. 
Els trams instal.lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Nombre d'abraçadores per tub.................................................................................................. >= 2 
Distància entre les abraçadores ...................................................................................... <= 150 cm 
Franquícia vertical en baixants de fibrociment 
entre el tub superior i l'inferior .......................................................................................... >= 5 mm 
Franquícia entre el tub i el contratub............................................................................. 10 - 15 mm 
Toleràncies d'execució: 

- Desploms verticals .........................................................................................................<= 1% 
.................................................................................................................................... <= 30 mm 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
La col.locació del baixant de fibrociment s'ha de començar per la part superior de la instal.lació. 
No s'han de manipular ni corbar els tubs de PVC o de planxa. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb 
unions soldades en el cas de baixants de planxa. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces 
especials a col.locar. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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ED3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 

 
ED35 - PERICONS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic, amb solera de formigó, parets de maó calat, 
totxana o  maó foradat, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa fixa o per a col.locar 
posteriorment una tapa registrable. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del formigó de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant 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 fixa, en el seu cas 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. 
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter. 
La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de 
connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col.locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la 
paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures 
o d'altres defectes. 
Tots els angles interiors han de quedar arrodonits. 
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior. 
Gruix de la solera ............................................................................................................. >= 10 cm 
Gruix de l'arrebossat........................................................................................................... >= 1 cm 
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics .........................................................>= 1,5% 
Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets ................................................................................................. ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica ................................................................................................ ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat ............................................................................................... ± 3 mm/m 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
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 sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi 
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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ED7 - CLAVEGUERONS 

 
ED7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Formació de clavegueró amb tub de PVC col.locat penjat del sostre. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col.locació de les abraçadores de subjecció del tub 
- Col.locació i unió dels tubs 
-  Col.locació  de  les  peces  necessàries  en  els  punts  singulars  (per  a  canvis  de  direcció, 
connexions, etc.) 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 
pendent definit per a cada tram. 
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada 
tram. 
Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2. 
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastades, repartides a intervals regulars. 
Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap 
punt. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla. 
Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Pendent ..................................................................................................................................>= 2% 
Distància entre les abraçadores ...................................................................................... <= 150 cm 
Franquícia entre el tub i el contratub............................................................................. 10 - 15 mm 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces 
especials a col.locar. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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34 EE - INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, VENTILACIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

 
 
EE5 - CONDUCTES RECTANGULARS 

 
EE52 - CONDUCTES RECTANGULARS METÀL.LICS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Conductes de planxa d'acer galvanitzat muntats. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Penjats del sostre 
- Penjats de la paret 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació dels suports pels conductes 
- Col.locació dels conductes unint-los amb tires 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal.lacions 
mecàniques o elèctriques, ni ser travessats per aquestes. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal 
subministrades amb el conducte i que s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte. 

 
CONDUCTES PENJATS DEL SOSTRE: 
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i 
ha d'estar espaiat de tal manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del 
seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el  seu propi pes. 
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava 
sobre l'element d'ancoratge i la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai 
inferior a 1:4. 
El suport del conducte horitzontal s'ha d'encastar al sostre i ha de quedar sensiblement vertical per a 
evitar que transmeti esforços horitzontals als conductes. La desviació sobre la vertical ha de ser 
menor o igual a 10°. 
Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del 
conducte amb cargols autoroscants, o amb reblons. 
Si la pressió és superior a 50 mca, s'han d'unir els braços del suport per sota del conducte per mitjà 
d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 
3 m. 
Distància màxima entre suports horitzontals(UNE 100-103) ...................................Ha de complir 

 
CONDUCTES PENJATS DE LA PARET: 
El suport del conducte vertical s'ha d'encastar a la paret. Si la pressió de treball del conducte és <= 
50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols autoroscants o amb reblons. Si 
la pressió és > 50 mca la unió s'ha de fer per punts de soldadura. 
Distància màxima permesa entre suports verticals: 

- Per a conductes de fins a 2 m de perímetre ................................................................... =< 8 m 
- Per a conductes de perímetre superior a 2 m ................................................................ =< 4 m 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
D.F. 
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col.locació. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios". 
* UNE 100-101-84 "Conductos para transporte de aire. Dimensiones y tolerancias." 
* UNE 100-102-88 1R "Conductos de chapa metálica. Espesores. Uniones. Refuerzos." 
* UNE 100-103-84 "Conductos de chapa metálica. Soportes." 
* UNE 100-104-88 1R "Climatización. Conductos de chapa metálica. Pruebas de recepción." 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EEK - REIXETES I DIFUSORS 

 
EEK1 - REXEITES D'IMPULSIÓ O RETORN D'UNA FILERA D'ALETES FIXES 
HORITZONTALS 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Reixetes d'impulsió o retorn d'alumini. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Fixades al bastiment 
- Recolzades sobre el bastidor 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reixetes fixades al bastiment: 

- Col.locació del bastiment de muntatge 
- Fixació de la reixeta al bastiment 

Reixetes recolzades sobre bastiment: 
- Col.locació de la reixeta a pressió en el seu allotjament 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha de quedar plana sobre l'allotjament. 
La reixeta fixada al bastiment, ha de quedar sòlidament unida al bastiment de muntatge per mitjà 
del marc collat amb visos o a pressió. 
La reixeta recolzada sobre el bastiment, ha de quedar situada en el seu allotjament i exercir una 
certa pressió. Ha de ser manipulable manualment. 
Les toleràncies de posició han de ser les fixades a la partida d'obra del conducte. 
Si la unitat terminal de retorn no incorpora cap dispositiu de recollida de brutícia, la seva part 
inferior ha de quedar a una distancia mínima de 10 cm del terra. 
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Si la unitat terminal d'impulsió permet l'entrada d'un cos estrany de grandària superior o igual a 10 
mm, aleshores aquesta ha d'anar col.locada a una distancia mínima de 2 m del terra, mesurada 
respecte a la seva part inferior. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
D.F. 
La reixeta s'ha d'inspeccionar abans de la seva col.locació. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
RITE "Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios". 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EEM - VENTILADORS I CAIXES DE VENTILACIÓ 

EEM1 - VENTILADORS AXIALS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Ventiladors axials instal.lats. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Fixats amb cargols 
- Fixats al conducte de distribució 
- Fixats dins la caixa de ventilació 
- Murals 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col.locació i fixació del ventilador amb suports antivibratoris 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 

 
VENTILADORS MURALS: 
El ventilador s'ha de collar mitjançant els forats existents en el marc als espàrrecs del bastiment, 
que prèviament s'ha d'haver encastat a la paret emmarcant el forat de pas de l'aire. 

 
VENTILADORS FIXATS AMB CARGOLS: 
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El ventilador s'ha de collar amb cargols mitjançant els forats existents en el marc, en el lloc que li 
correspon. 

 
VENTILADORS FIXATS AL CONDUCTE DE DISTRIBUCIÓ: 
S'ha de suportar independentment dels conductes, que no han d'exercir cap mena d'esforç. Les 
connexions respectives han de ser flexibles per a evitar la propagació d'ones sonores. 

 
VENTILADORS DINS DE CAIXES DE VENTILACIÓ: 
Ha d'anar fixat amb cargols als peus de suport disposats a la base de la caixa. Ha de coincidir amb 
els forats d'aspiració i impulsió corresponents. 
S'ha de connectar a la xarxa d'alimentació elèctrica, i comprovar que la tensió disponible sigui 
l'adient. S'ha de comprovar, també, que el sentit de gir és el que li correspon, així com el sentit de 
circulació de l'aireresultant. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 
 
 
 
 

35 EF - TUBOS Y ACCESORIOS PARA GASES Y FLUIDOS 
 
 
EF2 - TUBS D'ACER GALVANITZAT 

 
EF21 - TUBS D'ACER GALVANITZAT SENSE SOLDADURA 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Tubs d'acer galvanitzat sense soldadura ST-35 segons la norma DIN-2440, roscat de diàmetre entre 
3/8" i 6". 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs 
fàcilment accessibles (muntants, instal.lacions d'hidrants, etc.). 
-  Grau  mitjà,  que  correspon  a  una  xarxa  equilibrada  en  trams  lineals  i  amb  accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal.lació 
de bombeig, etc.). 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la conducció 
- Col.locació dels tubs i accessoris en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
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CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 

 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral.lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment 
o del sostre. 

 
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un 
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evaquació d'aquests condensats. 

 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 

 
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació 
ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 

 
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 

 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs 
no hi pot quedar cap accessori. 

 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació 
del tub. 

 
Distància entre suports: 

 
┌─────────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre │ Distància entre suports │ 
│ │───────────────────────────────────│ 
│  nominal │ verticals (m) │ horitzontals (m) │ 
│─────────│───────────────│───────────────────│ 
│ 1/8" │ 2 │ 0,8 │ 
│ 1/4" │ 2,5 │ 1 │ 
│ 3/8" │ 2,5 │ 1,8 │ 
│ 1/2" │ 3 │ 2,5 │ 
│ 3/4" │ 3 │ 2,5 │ 
│ 1" │ 3 │ 2,8 │ 
│  1"1/4 │ 3,5 │ 3 │ 
│  1"1/2 │ 3,5 │ 3 │ 
│ 2" │ 4,5 │ 3 │ 
│  2"1/2 │ 4,5 │ 3,5 │ 
│ 3" │ 4,5 │ 4 │ 
│ 4" │ 5 │ 5 │ 
│ 5" │ 5 │ 5 │ 
│ 6" │ 6 │ 6 │ 
└─────────────────────────────────────────────┘ 

 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre 
l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de soldar el suport al 
tub. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 
Totes  les  unions,  canvis  de  direcció  i  sortides  de  ramals  s'han  de  fer  únicament  per  mitjà 
d'accessoris roscats. 
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col.locar 
enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir. 
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Toleràncies d'instal.lació: 

- Nivell o aplomat.....................................................................................................<= 2 mm/m 
............................................................................................................................<= 15 mm/total 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
L'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instal.lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i 
greixos. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
EF5 - TUBS DE COURE 

 
EF52 - TUBS DE COURE SEMIDUR 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Instal.lació de conduccions amb tub de coure semidur o recuit. 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Connectat a pressió 
- Soldat per capil.laritat 

S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Col.locació superficial 
- Soterrat 
- Encastat 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs 
fàcilment accessibles (muntants, etc.) 
-  Grau  mitjà,  que  correspon  a  una  xarxa  equilibrada  en  trams  lineals  i  amb  accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de 
calderes, escalfadors, etc.) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat 
- Muntatge en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions i soldadures necessàries 
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CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
En les instal.lacions amb tubs connectats a pressió, totes les unions, canvis de direcció i sortides de 
ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris de compressió. 
En les instal.lacions de tub soldat per capil.laritat, totes les unions, canvis de direcció i sortides de 
ramals s'han de fer únicament per mitjà d'accessoris soldats per capil.laritat. 
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un 
pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evaquació d'aquests condensats. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol 
conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota. 
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm. 
Les conduccions que portin aigua freda han d'anar isolades amb una barrera de vapor, igual o 
superior a 200 MPa m s/g 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir 
amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs 
no hi pot quedar cap accessori. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

 
COL.LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral.lelament 
respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment 
o del sostre. 
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació 
ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats. 
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació 
del tub. 
Els suports han de ser de llautó. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre el 
suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. El suport no s'ha de soldar al tub. 
Separació màxima entre suports (en metres): 

┌─────────────────────────────────────────────────┐ 
│ │ Diàmetre del tub (mm) │ 
│ │─────────────────────────────│ 
│ │ 6 - 8 │ 12 - 22 │ 28 - 54 │ 
│───────────────────│────────│─────────│──────────│ 
│Trams verticals │ <= 1,8 │ <= 2,4 │ <= 3 │ 
│───────────────────│────────│─────────│──────────│ 
│Trams horitzontals │ <= 1,2 │ <= 1,8 │ <= 2,4 │ 
└─────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Nivell o aplomat.....................................................................................................<= 2 mm/m 
............................................................................................................................<= 15 mm/total 

 
COL.LOCACIÓ ENCASTADA: 
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció adequada, 
que permeti la lliure dilatació. 
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Nivell o aplomat.....................................................................................................<= 2 mm/m 
............................................................................................................................<= 15 mm/total 

 
COL.LOCACIÓ SOTERRADA: 
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu. 
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Hauran de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar envoltades de sorra fina rentada o 
inert. 
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
Un cop acabada la instal.lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i 
greixos. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

 
 
 
 

36 EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
 
EG1 - CAIXES I ARMARIS 

 
EG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Caixa general de protecció de poliester reforçat, amb o sense borns bimetàl.lics segons esquemes 
UNESA i muntada superficialment o encastades. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col.locació i nivellació 
- Connexionat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La caixa ha de quedar col.locada en un lloc de fàcil i lliure accés. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Si es col.loca encastada, les dimensions del nínxol han de superar les de la caixa en un mínim de 15 
mm i un màxim de 30 mm. La seva fondària ha de ser >= 30 cm. 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Posició........................................................................................................................ ± 20 mm 
- Aplomat ........................................................................................................................... ± 2% 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 
EG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Caixes  de  plàstic  o  metàl.liques,  amb  grau  de  protecció  normal,  estanca,  antihumitat  o 
antideflagrant, encastades o muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col.locació i nivellació 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Si la caixa és metàl.lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Posició........................................................................................................................ ± 20 mm 
- Aplomat ........................................................................................................................... ± 2% 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 
 
 
 
 
 
 
EG2 - TUBS I CANALS 

 
EG21 - TUBS RÍGIDS DE PVC 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Tub rígid de PVC de fins a 140 mm de diàmetre nominal, amb grau de resistència al xoc 5 o 7, 
connectat a pressió o roscat. 
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S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Muntat com a canalització soterrada 
- Muntat superficialment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i curvat 
- La connexió o roscat dels trams 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els canvis de direcció s'han de fer amb corbes d'acoblament, escalfant-les lleugerament, sense que 
es produeixin canvis sensibles a la secció. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb maniguets amb rosca. 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Posició........................................................................................................................ ± 20 mm 
- Alineació .......................................................................................................................... ± 2% 
............................................................................................................................<= 20 mm/total 

 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
Ha de quedar instal.lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
L'estanqueitat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat. 
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un mateix 
sistema. 
Ha  de  quedar  envoltat  de  sorra  o  terra  garbellada.  Aquests  materials  han  de  complir  les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col.locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.). 
Radis de curvatura: 

┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre del tub (mm) │ 9 │11 │13 │ 16 │  21 │ 29 │ 32 │ 36 │ 40 │ 48 │ 
│───────────────────────│───│───│───│─────│────│────│────│────│────│─────│ 
│Radi (cm) >= │ 9 │11 │12 │ 13,5│ 17 │ 20 │ 20 │ 20 │ 25 │  30 │ 
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Fondària de les rases ........................................................................................................ >= 40 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos ................................... >= 20 cm 
Distància entre la canalització i la capa de protecció ....................................................... >= 10 cm 

 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la corrosió i 
sòlidament subjectes. 
Distància entre les fixacions: 

- Trams horitzontals .................................................................................................... <= 60 cm 
- Trams verticals.......................................................................................................... <= 80 cm 

Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos ................................... >= 25 cm 
Distància entre registres ............................................................................................... <= 1500 cm 
Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: 

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│D tub (mm) │ 9 │ 11 │ 13 │ 16 │ 21 │ 29 │ 32 │ 36 │ 40 │  48 │ 
│───────────────│────│────│────│────│────│────│────│────│────│─────│ 
│Distància (cm) │ 11 │ 17 │ 17 │ 25 │ 25 │ 30 │ 30 │ 30 │ 35 │  35 │ 
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius........................................................ <= 3 
Penetració del tub dins les caixes .............................................................................................1 cm 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Distància de la grapa al vèrtex de 
l'angle en els canvis de direcció ................................................................................... ± 5 mm 
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- Penetració del tub dins les caixes................................................................................. ± 2 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Quan les unions són roscades, als extrems del tub ha d'haver-hi la rosca adequada. 
Quan les unions són per pressió, l'eixamplament de la boca del tub s'ha de fer per escalfament. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 
La instal.lació inclou els accessoris i les fixacions. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 
 
 
 
 
 

EG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 

EG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Conductor de coure per sistemes de distribució en tensió baixa i instalacions en general, serveis 
fixes. Designació UNE RV 0,6/1 kV, unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar o tripolar amb neutre de 
secció fins a 300 mm2, muntat. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Muntat superficialment 
- Col.locat en tub 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, a la 
sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
Els empalmaments i les derivacions han d'estar fets amb borns o regletes de connexió. 
Els conductors han de quedar extesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva 
instal.lació. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 

- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 

Penetració del conductor dins les caixes .......................................................................... >= 10 cm 
Toleràncies d'instal.lació: 
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- Penetració del conductor dins les caixes.................................................................... ± 10 mm 
 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral.lelament al sostre o al paviment, 
i la seva posició ha de ser l'establerta al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions ................................................................................. <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions .................................................................................... <= 150cm 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Temperatura del conductor durant la seva instal.lació .........................................................>= 0°C 
EN TUB: 
L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 
bobina. 
El tub de protecció ha d'estar instal.lat abans d'introduir els conductors. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a 
les connexions. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
* UNE HD-603-5N 1995 "Cables de distribución de tensión asignada de 0,6/1kV. Parte 5: Cables 
aislados con XLPE, no armados. Sección N: Cables sin conductor concéntrico (tipo 5N). 

 
 
 
 
 
 
 
EG32 - CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V-R, H07V-K I H07V-U 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Conductor de coure de designació UNE H07V-R, H07V-K o H07V-U unipolar, de fins a 240 mm2 
de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Muntat superficialment 
- Col.locat en tub 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, a la 
sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes. 
Els empalmaments i les derivacions han d'estar fets amb borns o regletes de connexió. 
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El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 
Penetració del conductor dins les caixes .......................................................................... >= 10 cm 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Penetració del conductor dins les caixes.................................................................... ± 10 mm 
 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral.lelament al sostre o paviment i la 
posició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància entre fixacions: 

┌──────────────────────────────────┐ 
│ Aïllament │ Distància (cm) │ 
│───────────────│──────────────────│ 
│ H0V-R │ <= 40 │ 
│ H0V-U │ <= 40 │ 
│ H0V-K │ <= 75 │ 
└──────────────────────────────────┘ 

 

 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

EN TUB: 
L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la 
bobina. 
El tub de protecció ha d'estar instal.lat abans d'introduir els conductors. 

 
SUPERFICIALMENT: 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a 
les connexions. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 
 
 
 
 
 
EG38 - CONDUCTORES DE COBRE DESNUDOS 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Conductor de coure nu, unipolar de fins a 240 mm2 de secció, muntat. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Muntat superficialment 
- En malla de connexió a terra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- L'estesa i empalmament 
- Connexionat a presa de terra 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les connexions del conductor s'han de fer per soldadura sense la utilització d'àcids, o amb peces de 
connexió  de material inoxidable, per pressió de cargol, aquest últim mètode sempre en llocs 
visitables. 
El cargol ha de portar un dispositiu per tal d'evitar que s'afluixi. 
Les   connexions   entre   metalls   diferents   no   han   de   produir   deteriorament   per   causes 
electroquímiques. 
El circuit de terra no serà interromput per la col.locació de seccionadors, interruptors o fusibles. 
El pas del conductor pel paviment, murs o d'altres elements constructius s'ha de fer dins d'un tub 
rígid d'acer galvanitzat. 
El conductor no ha d'estar en contacte amb elements combustibles. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T. 

 
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
El conductor ha de quedar fixat mitjançant grapes al parament o sostre, o bé mitjançant brides en el 
cas de canals i safates. 
Distància entre fixacions .................................................................................................. <= 75 cm 

 
EN MALLA DE CONNEXIÓ A TERRA: 
El conductor ha de quedar instal.lat al fons de rases reblertes posteriorment amb terra garbellada i 
compactada. 
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
L'instal.lador prendrà cura que el conductor no pateixi torsions ni danys en treure'l de la bobina. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 
 
 
 
 
 
 
EG6 - TEMPORITZADORS 

 
EG62 - INTERRUPTORES Y CONMUTADORES 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Interruptors i conmutadors encastats o muntats superficialment. 
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Muntatge, fixació i nivellació 
- Connexionat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019. 
Un cop instal.lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als borns 
de la fase per pressió del cargol. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Quan es col.loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col.loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la cual 
ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
Resistència de les connexions a la tracció........................................................................... >= 3 kg 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Posició........................................................................................................................ ± 20 mm 
- Aplomat ........................................................................................................................... ± 2% 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE 20-378-86 (1) 1R "Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas." 

 
 
 
 
 
 
 
EG63 - ENDOLLS 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Muntatge, fixació i nivellació 
- Connexionat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de complir les especificacions de la MI-BT-024. 
Un cop instal.lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en 
tensió. 

 
 
 
 

Projecte executiu d'un aparcament subterrani al Parc Sanitari Pere Virgili Jacinto Jiménez 



Plec de condicions tècniques 
 

380 
 
 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de 
la base per pressió de cargols. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Quan es col.loca muntat superficialment, l'endoll ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col.loca encastat, l'endoll ha de quedar sòlidament fixat a la caixa de mecanismes, la qual 
ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
Resistència de les connexions a la tracció........................................................................... >= 3 kg 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Posició........................................................................................................................ ± 20 mm 
- Aplomat ........................................................................................................................... ± 2% 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 

 
 
 
EG64 - PULSADORES 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Polsador de 6, 10 o 16 A del tipus 1, 2, 3 o 4, per encastar o per muntar superficialment a l'interior 
o a l'intempèrie. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Muntatge, fixació i nivellació 
- Connexionat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les fases (o fase i neutre) han de quedar connectades als borns de la base per pressió de cargols. 
Un cop instal.lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que han d'estar en tensió. 
La posició ha de ser la fixada al projecte. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 
Quan es col.loca muntat superficialment, el polsador ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col.loca encastat, el polsador ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la 
qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
Resistència de les connexions a la tracció........................................................................... >= 3 kg 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Posició........................................................................................................................ ± 20 mm 
- Aplomat ........................................................................................................................... ± 2% 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 
 
 
 
 
 
 
EGB - CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA 

 
EGB1 - BATERIES DE CONDENSADORS D'ENERGIA REACTIVA 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Bateria de condensadors d'energia reactiva de 4 kVAr a 20 kVAr, de 220, 380 o 500 V de tensió 
nominal, de funcionament automàtic o mixte, muntada superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Muntatge i fixació 
- Connexionat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La bateria ha d'estar muntada superficialment i ha de quedar fixada sòlidament al parament. 
La connexió ha d'estar feta amb cable de mànega i terminals. 
L'envoltant del condensador ha de quedar connectada a la xarxa de connexió a terra. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
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EGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 

 
EGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col.locació i connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Han d'estar col.locades en posició vertical, enterrades dins del terreny. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 
circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, soldadura d'alt punt de fusió, etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i fet de tal forma que 
s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral.lel, la distància entre ambdues ha de ser, com a mínim, 
igual a la seva longitud. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable, tant per al seu manteniment com per la 
realització periòdica de proves de valors de resistència a terra. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No hi ha condicions específiques del procés d'execució. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
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37 EH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
 

EH6 - LLUMS D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 

EH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada d'incandescència, de 120 fins a 175 lúmens, o de 
fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de dues hores d'autonomia, muntat superficialment. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Muntades superficialment al sostre 
- Muntades superficialment a la paret 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar fixada sòlidament al sostre o a la paret amb visos. 
S'ha de connectar a la xarxa d'enllumenat general de corrent altern del local i a la línia de connexió 
a terra. 
Ha de quedar anivellada en la posició fixada al projecte. 
Han de proporcionar al nivell del sól una il.luminació ...................................................... >= 1 lux 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Posició........................................................................................................................ ± 20 mm 
Toleràncies per a muntatge superficial a la paret: 

- Aplomat ....................................................................................................................... ± 2 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
La instal.lació inclou la làmpada, el cablejat interior i l'equip complert d'encesa en el seu cas. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
UNE 20-062-73 "Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia." 
UNE  20-392-75  "Aparatos  autónomos   para   alumbrado   de   emergencia   con   lámparas   de 
fluorescencia." 
UNE 72-550-85 "Alumbrado de emergencia. Clasificación y definiciones." 
UNE 72-551-85 "Alumbrado (de emergencia) de evacuación. Actuación." 
UNE 72-552-85 "Alumbrado (de emergencia) de seguridad. Actuación." 
UNE 72-553-85 "Alumbrado (de emergencia) de continuidad. Actuación." 
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los 
Edificios." 
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EHA - LLUMS INDUSTRIALS 

 
EHA1 - LLUMS INDUSTRIALS AMB TUBS FLUORESCENTS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Llum industrial sense difusor ni reflector, per un o dos tubs fluorescents de 36 o 58 W, A.F., 
muntat superficialmente. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Muntades superficialment al sostre 
- Suspeses del sostre 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 

 
MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE: 
Ha de quedar fixada sòlidament al sostre amb visos. 

 
SUSPESA: 
El llum ha de quedar penjat del sostre per mitjà de dos tubs o elements similars (cadenes, etc.), 
fixats sòlidament. 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Posició........................................................................................................................ ± 20 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
La instal.lació inclou la làmpada, l'equip complert d'encesa i el cablejat interior del llum. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
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EHB - LLUMS ESPECIALS 

 
EHB1 - LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Llum estanc per un o dos tubs fluorescents de 36 o 58 W, muntat superficialment. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Muntades superficialment al sostre 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 

 
MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE: 
Ha de quedar fixada sòlidament al sostre amb visos. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèctrica i a la línia de terra. 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Posició........................................................................................................................ ± 20 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
La instal.lació inclou la làmpada, l'equip complert d'encesa i el cablejat interior del llum. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 
 
 
 
 

38 EJ - INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 

EJ1 - APARELLS SANITARIS 

EJ13 - LAVABOS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Col.locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana, de gres esmaltat o de planxa 
d'acer. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
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- Encastat a un taulell 
- Sobre un peu 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 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 condicions 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 nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida 
en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
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 corresponent 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 quedar rejuntat amb silicona neutra. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació. 
Les conduccions metàl.liques de l'aparell han de dur 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'instal.lació. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
EJ14 - INODORS 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Col.locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana o de gres esmaltat, de sortida 
vertical o horitzontal, col.locat amb fixacions verticals o sobre el paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
- Col.locació de l'inodor a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
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- Connexió a la xarxa d'aigua 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inodor instal.lat ha de reunir les mateixes condicions 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 oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la reflectida 
en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha  d'estar  fixat  sòlidament  al  parament  o  al  paviment,  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 el conducte d'evacuació mitjançant una pasta 
segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en 
els de descàrrega vertical. 
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni 
correctament. 
Les conduccions metàl.liques de l'aparell han de dur 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 forçar ni malmetre la rosca. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
EJ1A - ABOCADORS 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Col.locació i connexió a xarxa d'evacuació d'abocador de gres esmaltat o de porcellana vitrificada, 
col.locat amb suports murals o sobre el paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
- Col.locació de l'abocador a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
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CONDICIONS GENERALS: 
L'abocador instal.lat ha de reunir les mateixes condicions 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 nivell frontal superior de l'abocador ha de ser la 
reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada en la D.F. 
Ha  d'estar  fixat  sòlidament  al  parament  o  al  paviment,  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 el conducte d'evacuació, mitjançant la pasta de 
segellar. 
Les conduccions metàl.liques de l'aparell han de dur 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 

 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
EJ1Z - ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Col.locació de diferents elements auxiliars per completar la instal.lació d'aparells sanitaris. 
S'han considerat els elements següents: 

- Tapatubs d'alimentació per a urinari mural 
- Tapatubs d'alimentació per a urinari de peu 
- Marxapeu per a urinari de peu 
- Tapajunts per a urinari de peu 
- Tapajunts inferior per a urinari de peu 
- Cistella de filferro plastificat 
- Fusta per a pica d'aigüera 
- Reixa cromada per a abocador 

 
CONDICIONS GENERALS: 
L'accessori instal.lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista. 
Toleràncies d'instal.lació per a tapatubs, marxapeu i reixa: 
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- Nivell ................................................................................. El mateix exigit a l'aparell sanitari 
- Horitzontalitat .............................................................................................................. ± 2 mm 

 
TAPATUBS: 
L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb les fixacions subministrades pel fabricant. 

 
MARXAPEU: 
L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte. 
Ha d'estar fixat sòlidament amb morter al pilar de totxana i l'ha de revestir totalment. 

 
SEPARADOR: 
Ha d'estar encastat entre dos urinaris, recolzat sobre el pilar central de totxana i collat sòlidament 
amb morter. 

 
REIXA: 
Ha d'estar ben fixada a l'aparell pels punts previstos. 
La reixa instal.lada ha de recolzar sobre la protecció de goma col.locada en la part frontal de 
l'abocador i girar correctament. 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

SEPARADOR: 
El pilar interior d'obra ha de fer-se des del peu de l'urinari a la base inferior del tapajunts. 
Poden col.locar-se barres d'ancoratge per a millorar la solidesa de la fixació. 

 
REIXA: 
No s'han de col.locar junts de material endurible a les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 
TAPATUBS, MARXAPEU, CISTELLA I FUSTA: 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 

EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 

EJ23 - AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
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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 al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, 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 la dutxa de telèfon 
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible 
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats 
- Colze d'enllaç 
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 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: 
Una cop col.locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 
simple. 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar 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 reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs 
quan calgui. 
En l'aixeta, 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. 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Nivell ......................................................................................................................... ± 10 mm 
 
FLUXOR: 
Ha d'estar ben roscat. 
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 sanitari. 
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 directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte 
accionament. 

 
MECANISME PER A CISTERNA: 
Ha d'estar ben roscat. 
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 sanitari. 
Una vegada instal.lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
La posició de l'element respecte al plà del parament 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 forçar ni malmetre la rosca. 
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Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
"Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua." 

 
 
 
 
 
 
 
EJ29 - AIXETES I ACCESSORIS PER A SAFAREIGS 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
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 al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat 
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, 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 la dutxa de telèfon 
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible 
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats 
- Colze d'enllaç 
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions 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: 
Una cop col.locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element 
simple. 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar 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 reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la 
indicada per la D.F. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs 
quan calgui. 
En l'aixeta, 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. 
Toleràncies d'instal.lació: 
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- Nivell ......................................................................................................................... ± 10 mm 
 
FLUXOR: 
Ha d'estar ben roscat. 
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 sanitari. 
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 directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte 
accionament. 

 
MECANISME PER A CISTERNA: 
Ha d'estar ben roscat. 
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 sanitari. 
Una vegada instal.lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
La posició de l'element respecte al plà del parament 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 forçar ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
"Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua." 

 
 
 
 
 

EJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS 

EJ33 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Col.locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació. 
S'han considerat els elements següents: 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Soldats a tub de plom 
- Roscats a sifó de llautó 
- Connectats a tub de PVC 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Soldats a tub de plom: 

- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
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- Acoblament dels tubs 
- Soldat 
- Prova de servei de la instal.lació 

Connectats a tub de PVC: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic 
- Prova de servei de la instal.lació 

Roscats a sifó de llautó: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa 
- Roscat dels tubs 
- Prova de servei de la instal.lació 

Formació de canals de desguàs: 
- Formació del conducte amb totxanes unides amb morter 
- Arrebossat 
- Lliscat 

 
DESGUASSOS I SIFONS: 
L'accessori instal.lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Cal que  quedi  suficientment  separat  dels  paraments  que  l'envolten, de  manera  que  es  pugui 
instal.lar i manipular. 
Les unions no han de tenir fuites. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha d'estar feta la prova d'instal.lació. 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Posició....................................................................................... La mateixa exigida al sanitari 
 
CANALS DE DESGUÀS: 
La canal, en el sentit del recorregut descendent, no ha de tenir reduccions de secció en cap punt. 
Ha de tenir un pendent mínim del 2,5%. 
El pas a través d'elements estructurals cal que tingui una franquícia entre 10 i 15 mm. La franquícia 
ha de quedar reblerta de masilla. 
L'arrebossat ha de tenir un gruix >= 1 cm i ha d'estar ben adherit al suport. L'acabat ha d'estar 
lliscat amb els angles arrodonits. 
La canal muntada ha de ser estanca al servei. 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Nivell ......................................................................................................................... ± 10 mm 
- Posició........................................................................................................................ ± 20 mm 

 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany. 

 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic. 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CANALS DE DESGUÀS: 
En cap cas es poden muntar trams horitzontals o amb contrapendent. 
Les totxanes per col.locar han de tenir la humitat necessària perquè no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar amb força sobre l'obra, quan aquesta hagi assolit el 70% de la resistència 
prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
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Per un dels extrems el revestiment de plom ha d'anar soldat al sifó o ramal, amb un esbocat previ 
d'una llargària mínima igual al seu diàmetre. 

 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo 
amb paper abrasiu. 

 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb 
paper  abrasiu, després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal 
d'evitar la formació de bombolles. 
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a 
l'exterior. 
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després 
s'ha d'aplicar un lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub. 
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm 
aproximadament, per a facilitar les possibles dilatacions. 

 
ROSCATS: 
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
No s'han de col.locar junts de material endurible. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 
EJ39 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A SAFAREIGS 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Col.locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació. 
S'han considerat els elements següents: 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Soldats a tub de plom 
- Roscats a sifó de llautó 
- Connectats a tub de PVC 

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Soldats a tub de plom: 

- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Soldat 
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- Prova de servei de la instal.lació 
Connectats a tub de PVC: 

- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic 
- Prova de servei de la instal.lació 

Roscats a sifó de llautó: 
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa 
- Roscat dels tubs 
- Prova de servei de la instal.lació 

Formació de canals de desguàs: 
- Formació del conducte amb totxanes unides amb morter 
- Arrebossat 
- Lliscat 

 
DESGUASSOS I SIFONS: 
L'accessori instal.lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Cal que  quedi  suficientment  separat  dels  paraments  que  l'envolten, de  manera  que  es  pugui 
instal.lar i manipular. 
Les unions no han de tenir fuites. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha d'estar feta la prova d'instal.lació. 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Posició....................................................................................... La mateixa exigida al sanitari 
 
CANALS DE DESGUÀS: 
La canal, en el sentit del recorregut descendent, no ha de tenir reduccions de secció en cap punt. 
Ha de tenir un pendent mínim del 2,5%. 
El pas a través d'elements estructurals cal que tingui una franquícia entre 10 i 15 mm. La franquícia 
ha de quedar reblerta de masilla. 
L'arrebossat ha de tenir un gruix >= 1 cm i ha d'estar ben adherit al suport. L'acabat ha d'estar 
lliscat amb els angles arrodonits. 
La canal muntada ha de ser estanca al servei. 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Nivell ......................................................................................................................... ± 10 mm 
- Posició........................................................................................................................ ± 20 mm 

 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany. 

 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic. 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CANALS DE DESGUÀS: 
En cap cas es poden muntar trams horitzontals o amb contrapendent. 
Les totxanes per col.locar han de tenir la humitat necessària perquè no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar amb força sobre l'obra, quan aquesta hagi assolit el 70% de la resistència 
prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
Per un dels extrems el revestiment de plom ha d'anar soldat al sifó o ramal, amb un esbocat previ 
d'una llargària mínima igual al seu diàmetre. 
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SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo 
amb paper abrasiu. 

 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb 
paper  abrasiu, després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per tal 
d'evitar la formació de bombolles. 
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a 
l'exterior. 
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després 
s'ha d'aplicar un lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub. 
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm 
aproximadament, per a facilitar les possibles dilatacions. 

 
ROSCATS: 
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu. 
No s'han de col.locar junts de material endurible. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
 

EJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY 

EJ46 - ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIO: 
Accessoris per a banys adaptats, de tub d'alumini, col.locat amb fixacions mecàniques. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

- Replanteig de la posició de l'element 
- Encastat de l'element mitjançant dos suports com a mínim 
- Col.locació dels junts corresponents de l'aparell 

 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d'assegurar una sujecció sòlida i segura. 
L'aparell col.locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús pel qual es 
destina sigui l'òptim. 
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Les barres de suport han d'estar col.locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti agafar- 
s'hi amb força en la trans ferència lateral a wàters i bidets. 
La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent. 
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col.locats a una alçada no superior a 1,40 m i no 
inferrior a 0,40 m. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Distància de l'element a la pared .................................................................................... >= 2,5 cm 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Posició ...................................................................................................................... ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical) ........................................................................................... ± 3 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal)............................................................................. ± 3 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de 

promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d'aprovació del Codi 
d'accessibilitat. 

 
 
 
 
 
 
 
EJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 

 
EJM1 - COMPTADORS 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal. 
Els comptadors de diámetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 

- Col.locació del comptador 
- Preparació de les unions a roscar 
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents 
- Prova de servei 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El comptador ha de quedar instal.lat dins d'una cambra de fàcil accés i amb suficients mitjans 
d'il.luminació i d'evacuació. 
Cal que  quedi  suficientment  separat  dels  paraments  que  l'envolten, de  manera  que  es  pugui 
instal.lar i manipular. 
Les connexions amb les conduccions d'entrada i de sortida no han de tenir fuites, han de ser 
enroscades i amb junt de material elàstic. 
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Abans i després del comptador ha de quedar instal.lada una aixeta de pas i una vàlvula de retenció 
si el comptador no la porta incorporada, segons les especificacions del seu plec de condicions. 
La posició ha de ser la fixada a la D.T. 
Ha d'estar feta la prova d'instal.lació. 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Posició........................................................................................................................ ± 20 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa, pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
"Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua." 

 
 
 
 

39 EL - INSTAL.LACIONS DE TRANSPORT 
 
 
ELG  -  ASCENSORS HIDRÀULICS D'IMPULSIÓ OLEODINÀMICA DIRECTA PER A  12 
PERSONES, COM A MÀXIM 

 
ELG3 - ASCENSORS HIDRÀULICS D'IMPULSIÓ OLEODINÀMICA DIRECTA AMB UN 
PISTÓ LATERAL, PER A 6 PERSONES (450 KG) I 0,63 M/S 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Aparells elevadors amb impulsió hidràulica instal.lats de forma permanent 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Col.locació de guies i pistó 
- Col.locació d'amortidors de fossat 
- Col.locació de portes d'accés 
- Col.locació del grup tractor i connexions elèctriques 
- Col.locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques 
- Col.locació del bastidor i cabina amb acabats 
- Col.locació de portes de cabina 
- Col.locació del limitador de velocitat i paracaigudes 
- Col.locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques 
- Col.locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques 
- Col.locació del selector de parades i connexions elèctriques 
- Prova de servei de l'instal.lació 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les subjectin per la 
base. Han de tenir una franquícia suficient que permeti els moviments propis de l'estructura. 
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Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems i s'han de col.locar plaques d'unió 
cargolades a les bases de les guies. 
Quan els amortidors d'un  dispositiu de retenció s'utilitzen per a limitar el recorregut de la cabina en 
descens, s'exigeix la col.locació d'un pedestal al fossat de 0,5 m d'alçada, a menys que el suports 
fixos del dispositiu de retenció no estiguin muntats sobre les guies de la cabina. 
Els amortidors han d'anar col.locats sobre l'esmentat pedestal a la part inferior del recorregut. 
Els amortidors han de mantenir parada la cabina, amb la càrrega nominal a una distància no 
superior a 0,12 m sota el nivell del pis més baix. 
El grup tractor ha d'anar col.locat a la part inferior del recorregut en una cambra d'ús exclusiu. 
Tot  el  conjunt  format  pel  grup  tractor  ha  d'estar  assentat  sobre  els  elements  antivibratoris 
necessaris. 
L'armari elèctric de maniobra situat a la cambra de maquinària s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant 
suports antivibratoris. 
El  quadre  de  maniobra,  la  cabina  i  els  comandaments  exteriors  han  de  quedar  connectats 
elèctricament entre sí. 
El limitador de velocitat ha d'anar col.locat a la part superior del recorregut. 
El paracaigudes ha d'anar col.locat a la part inferior de la cabina. 
La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada. 
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de la porta 
d'accés de l'aparell elevador corresponent. 
Les botoneres han d'anar col.locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui accessible a 
l'usuari. 
Els selectors de parades han d'anar fixats a la paret del buit a l'alçada necessària de cada planta per 
a aturar la cabina al nivell del pis corresponent. 
Toleràncies: 

- Desplom de les portes d'accés respecte 
les verticals del llindar de la cabina ........................................................................... <= 5 mm 

- S'han de complir a més les distàncies i les franquícies següents: 
- Porta de la cabina - tancament del buit ................................................................ <= 12 cm 
- Porta de la cabina - porta exterior ........................................................................ <= 15 cm 
- Element mòbil - tancament del buit ....................................................................... >= 3 cm 
- Entre els elements mòbils ...................................................................................... >= 5 cm 

 
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRETO 1314/97) 
L'aparell ha de tenir instal.lats els components de seguretat següents: 

- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans 
- Dispositiu que impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats (en 
cas de tall d'energia o d'avaria dels components) 
- Limitador de l'excés de velocitat 
- Amortiguadors d'acumulació d'energia 
- Amortiguadors de disipació d'energia 

No ha de ser possible d'activar la posada en moviment, en el cas que la càrrega superi el valor 
màxim admissible. 
Els ascensors ràpids, han de tenir instal.lat un dispositiu de control i comandament de la velocitat. 
Ha de tenir  instal.lat un dispositiu que impedeixi el moviment de la cabina quan estigui oberta 
alguna de les portes dels replans i que no permeti obrir les portes dels replans en el cas de que la 
cabina no estigui parada al replà corresponent. 
Els contrapesos han de quedar instal.lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de 
caure a sobre d'aquesta. 
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de 
suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa 
per als ocupants. 
En cas de superar-se la temperatura màxima prevista pel fabricant, en la cambra que allotja el grup 
tractor, l'ascensor ha de finalitzar el moviment en curs, però no ha de respondre a cap nova ordre. 
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Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
El buit, el fossat i la cambra de maquinària de l'ascensor han d'estar completament acabats i han de 
complir les condicions fixades a la D.T. i en el "Reglamento de Aparatos Elevadores". 
S'han de seguir les instruccions de la Documentació Tècnica facilitada pel fabricant de cada un dels 
elements que formen la partida d'obra. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
"Reglamento de Aparatos Elevadores 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
REAL DECRETO 1314/97 " Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y 
del consejo 95/16/CE, sobre Ascensores" (vigent a partir del 1 de juliol de 1999). 

 
ASCENSORS HIDRÀULICS: 
UNE  58-717-89  "Reglas  de  seguridad  para  la  construcción  e  instalación  de  ascensores  y 
montacargas. Ascensores hidráulicos." 

 
 
 
 
 
 

40 EM - INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 

EM1 - INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ D'INCENDIS I GASOS 

EM11 - DETECTORES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Detectors per a instal.lacions de protecció d'incendis muntats superficialment. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Detectors iònics de fums. 
- Detectors tèrmics de fum. 
- Detectors termovelocimètrics. 
- Detectors de CO. 
- Detectors autònoms de CO. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Fixació de la base a la superfície 
- Connexió de la base a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la P.O.) 
- Connexió de la base al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a 
la P.O.) 
- Acoblament del cos a la base 
- Prova de servei 
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CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
La base s'ha de fixar sòlidament a la superficie mitjançant tacs i visos. 
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base. 

 
DETECTORS AUTÒNOMS DE CO: 
Els senyals lluminosos d'alarma i servei han de quedar encarats al punt d'accés a la zona que han de 
protegir. 
Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 220 V. 

 
DETECTORS DE FUMS, DE CO I TÈRMICS NO AUTÒNOMS: 
El senyal lluminós d'alarma ha de quedar encarat al punt d'accés de la zona que ha de protegir. 
Ha de quedar connectat pel sistema de dos conductors a la xarxa que li correspon, d'una central de 
detecció, a 24 V. 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Posició........................................................................................................................ ± 30 mm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los 
Edificios." 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 

 
 
 
 
 
 
 
EM12 - CENTRALS DE DETECCIÓ 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Centrals de detecció d'incendis i de CO muntades i col.locades a la paret. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció.(No inclosa la xarxa ni el circuit a la P.O.) 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar amb facilitat. 
Ha d'anar connectada a la xarxa d'alimentació i a cada sistema de detecció de la zona. 
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Alçària des del paviment .................................................................................................. 1200 mm 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Posició........................................................................................................................ ± 30 mm 
- Horitzontalitat .............................................................................................................. ± 3 mm 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los 
Edificios." 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 
 
 
 
 
EM13 - SIRENES 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Sirenes electròniques amb senyal lluminós, muntades a l'exterior. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació de l'aparell al parament. 
- Connexió a la xarxa elèctrica del circuit d'alarma. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
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EM14 - POLSADORS D'ALARMA 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Fixació al parament 
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció.(No inclosa la xarxa ni el circuit a la P.O.) 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos. 
S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. 
Alçària des del paviment .................................................................................................. 1500 mm 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Posició........................................................................................................................ ± 30 mm 
- Horitzontalitat .............................................................................................................. ± 1 mm 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los 
Edificios." 
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 

 
 
 
 
 
 
 
 
EM2 - INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS 

 
EM23 - BOQUES D'INCENDI 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
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 operacions següents: 
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- Fixació de l'armari a la paret. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
- Col.locació de la tapa de l'armari amb la inscripció "Trenqueu-lo en cas d'incendi". 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació. 
L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret. 
Els enllaços per a la connexió dels elements han d'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 mm 
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 cinta d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
NBE CPI-96 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones de Protección contra Incendios en los 
Edificios." 
Reial Decret 1942/1993 de 5 de novembre (BOE de 14 de desembre de 1993). "Reglamento de 
Instalaciones de Protección contra Incendios." Amb les correccions del BOE de 7 de maig de 1994. 

 
 
 
 
 
 

41 EN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
 
 
EN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 

 
EN11 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS ROSCADES 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Vàlvules de comporta manuals roscades, muntades. 
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 operacions següents: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
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- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la 
pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra del 
volant amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Posició........................................................................................................................ ± 30 mm 
 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb el centre 
del pericó. 
La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, 
un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
Abans de la instal.lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomès s'han de treure en el 
moment d'executar les unions. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
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EN3 - VÀLVULES D'ESFERA 

 
EN31 - VÀLVULES D'ESFERA MANUALS ROSCADES 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Vàlvules d'esfera manuals roscades, muntades. 
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 operacions següents: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 
La maneta de la vàlvula ha de ser accessible. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser estanques a la pressió 
de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la maniobra de la 
maneta amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Posició........................................................................................................................ ± 30 mm 
 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 
horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un cop 
desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de coincidir amb el centre 
del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal.lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomès s'han de treure en el 
moment d'executar les unions. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
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EN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 

 
EN81 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE CLAPETA ROSCADES 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Vàlvules de retenció de clapeta, roscades i muntades. 
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 operacions següents: 
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La vàlvula ha de quedar de manera que el sentit de circulació del fluid sigui horitzontal o cap 
amunt. 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. 
Les connexions han de ser estanques a la pressió de treball. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Posició........................................................................................................................ ± 30 mm 
 
MUNTADES EN PERICÓ: 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos un 
cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

 
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 tancament. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal.lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules nomès s'han de treure en el 
moment d'executar les unions. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 
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ENN - BOMBES FECALS I D'ESGOTAMENT 

 
ENN2 - BOMBES FECALS SUBMERGIBLES 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Bombes fecals submergibles muntades superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Muntatge grup motor-bomba amb les canonades corresponents 
- Col.locació del grup 
- Connexió a la xarxa elèctrica 
- Prova de servei 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La canonada d'evacuació s'ha de connectar al tub d'impulsió, i el motor a la línia d'alimentació 
elèctrica. 
La canonada d'evacuació ha de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que el tub d'impulsió de la 
bomba. 
La bomba ha de quedar al fons del pou amb el motor a la superfície units per un eix de transmissió. 
La canonada d'impulsió ha d'anar paral.lela a l'eix des de la bomba fins a la superfície. 
Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esforç a la bomba. 
Les unions han de ser completament estanques. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit convenient. 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión." 

 

 
 

42 EP - INSTAL.LACIONS AUDIOVISUALS I DE COMUNICACIÓ 
 

EP1 - ANTENES COL.LECTIVES 

EP15 - CONDUCTORS COAXIALS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Conductors coaxials col.locats en tub. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Introducció del cable dins el tub de protecció ja col.locat 
- Connexió al circuit de comunicació 

 
CONDICIONS GENERALS: 
En  la  conducció  d'antenes  (dipols)  el  conductor  es  pot  col.locar  agafat  al  pal,  per  mitjà 
d'abraçadores de cintes adhesives, fins al peu del pal. A partir d'aquest punt i fins a l'equip 
d'amplificació, així com des d'aquest equip fins a les caixes de connexió dels habitatges, s'ha de 
col.locar protegit dins d'un tub de PVC, exclusiu per al cable coaxial. No es pot admetre cap més 
cable aliè a la instal.lació de l'antena. 
Les connexions del cable coaxial amb els diferents elements s'ha de fer sempre doblegant la malla 
cap enrera. No s'admet mai la malla recargolada. 
El cable s'ha de doblegar en angles > 90°. 
Per a trams de cable de llargaria > 120 cm i per a canvis de secció s'han d'intercalar caixes de 
registre. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels 
elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a 
les connexions. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
"Real Decreto-Ley 1/1998, de 27 de febrero, sobre infraestructuras comunes en los edificios para el 
acceso a los servicios de comunicación". 

 
 
 
 
 

EPD - INFRAESTRUCTURA COMU DE TELECOMUNICACIONS ICT 

EPD2 - REGISTRES PRINCIPALS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements de 
suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració perillosa 
per als ocupants. 
Registres principals per a la infraestructura comú de telecomunicacions (I.C.T.) de l'edifici, per a 
muntar superficialment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 
- Col.locació i anivellació 

CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
Ha de quedar penjat pels punts expressament disposats per aquesta funció pel fabricant. 
Les portes han d'obrir i tancar correctament. 
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Han d'encaixar perfectament en el cos de l'armari de manera que quedi assegurat el compliment del 
grau de protecció del fabricant. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra. 
Si te pany, aquest ha d'obrir i tancar perfectament. 
La posició ha de ser fixada a la D.T. 
Toleràncies d'instal.lació: 

- Posició......................................................................................................................... ±20 mm 
- Aplomat ............................................................................................................................ ±2% 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
D.F. 
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element. 
L'entrada a l'interior del registre dels tubs de la instal.lació s'ha de fer pels punts de les parets 
previstos per a aquesta finalitat. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop instal.lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de tubs, etc. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Real Decreto 279/1999 "Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de 
telecomunicaciones". 
Decret 172/1999 sobre canalitzacions i infraestructures de radiodifusió sonora, televisió,telefonia 
bàsica i altres serveis per cable en els edificis. 

 
 
 
 

43 EQ - EQUIPAMENTS 
 

EQ8 - ELECTRODOMESTICS 

EQ8A - EIXUGAMANS 
 
 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D’OBRA EXECUTADA 
 
DEFINICIÓ: 
Col.locació de aixugamans elèctric. 
L’execució ha de comprendre les operacions següents: 

- Col.locació de l’aparell i la seva anivellació. 
- Escomesa a la xarxa elèctrica. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
L’aparell instal.lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element simple. 
La posició i alçada ha de ser la indicada a la D.T. 
S’ha de garantir l’estanqueïtat de les connexions amb la xarxa d’aigua. 
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La  presa  elèctrica  ha  de  complir  tot  l’especificat  al  “Reglamento  Electrotécnico  para  Baja 
Tensión”. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 

 
Per al seu muntatge s’han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant. 
S’han de manejar a obra amb molta cura i han de quedar protegits durant la construcció, abans i 
després del seu muntatge, contra impactes. 

 
3.- UNITAT I CRITERI D’AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T. 
El preu ha d’incloure l’aparell, accessoris, ancoratge al parament, connexió a la xarxa d’aigua, 
escomesa elèctrica i els assaigs i proves per a la seva comprovació. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
“Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 1973. Ministerio de Industria y Energía.” 

 
 
 
 
 
 
 
F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 

 

44 F2 - DEMOLICIONS I MOVIMENTS DE TERRES 
 
 
F21 - DEMOLICIONS 

 
F214 - ENDERROCS D'ESTRUCTURES 

 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIO: 

Enderroc d'elements estructurals i  enderroc en obertures, amb mitjans mecànics, amb càrrega 
manual i mecànica sobre camió. 
S'han considerat els materials següents: 

- Maçoneria 
- Maó (massís,calat i foradat) 
- Bloc de formigó. 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Sostres unidireccionals i bidireccionals 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 

 
CONDICIONS GENERALS: 
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Els materials han de quedar suficientment trossejats 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 neta de restes de material. 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

CONDICIONS GENERALS : 
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 D.T. 
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 horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell. 
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, 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. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions 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 convenientment senyalitzada. 
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la D.T. o, en 
el seu defecte, per la D.F. 
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 regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi 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'obra 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 apuntalar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 
l'estructura per acumulació de material. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

 
OBERTURES: 
No es començaran a enderrocar fins que la transmissió de càrregues quedi garantida mitjançant les 
operacions que indiqui la D.T. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
*  NTE-ADD/1975  "Norma  Tecnológica  de  la  Edificación:  Acondicionamiento  del  terreno. 
Desmontes. Demoliciones." 
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F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Demolició d'elements de vialitat, amb mitjans mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 

- Vorada col.locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col.locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans addients 
- Trossejament i apilada de la runa 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats 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 neta 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 D.T. 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal.lacions en servei. 
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 convenientment senyalitzada. 
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 regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
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 mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 
destorbar la feina. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 
VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la D.T. 

 
PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la D.T. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* NTE-ADD/1975 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Demoliciones." 
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F21C - DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE SENYALITZACIO 

 

 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 

 
DEFINICIÓ: 
Desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d’elements de 
senyalització, regulació i control de la circulació, així com de senyals d'informació a l'usuari. 
S’han considerat les unitats d’obra següents: 

- Desmuntatge d'elements de senyalització de qualsevol tipus col·locats sobre suports, inclosos 
els accessoris de suport de l'element 

- Desmuntatge de suports de qualsevol tipus, inclòs l'enderroc de la fonamentació si s'escau 
- Desmuntatge d'equips i accessoris elèctrics i de comunicacions de qualsevol tipus col·locats a 

l'exterior 
- Desmuntatge d'equips i accessoris elèctrics i de comunicacions de qualsevol tipus col·locats a 

l'interior 
- Desmuntatge d'equips per a pilones 

 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Desmuntatge d'elements de senyalització col·locats sobre suports: 

- Totes les operacions de preparació, com és ara la desconnexió d’instal·lacions, proteccions, 
etc. 
- Desmuntatge dels elements dels suports 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials 

de rebuig generats i condicionament de l’abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la D.T., 

descàrrega i classificació 
- Desmuntatge d'elements de suport de qualsevol tipus: 

- Totes les operacions de preparació, com és ara la desconnexió d’instal·lacions, proteccions, 
etc. 
- Desmuntatge dels elements dels suports 
- Desmuntatge del suport pròpiament 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials 

de rebuig generats i condicionament de l’abocador 
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la D.T., 

descàrrega i classificació 
 
ENDERROC DELS FONAMENTS: 
La profunditat d'enderroc dels fonaments cal que sigui, com a mínim, de 50 cm per sota la cota més 
baixa del terraplè o desmunt. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
En cap cas han de restar suports o elements de fixació sense retirar, si no indica expressament la 
D.T. o la D.F. En aquest cas, s’han de senyalitzar i protegir. 
El trajecte que han de recórrer els vehicles de transport de runa ha de complir les condicions 
d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 

 

 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
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 Documentació Tècnica. 
La part per a  enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei ( electricitat,  comunicacions, 
hidràuliques, aire comprimit, oleohidràuliques, etc.). 
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a 
aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara 
grues, cistelles, 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 convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han  de  senyalar  els  elements  que  hagin  de  conservar-se  intactes,  segons  s'indiqui  en  la 
Documentació Tècnica o en el seu defecte, la D.F. 
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 regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i 
la seva alçària és <= 2 m. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, 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 perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
Tots els materials procedents d'excavacions o rebaixats que la D.F. consideri inadequats o que 
sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. 
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense 
que  prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 
ELEMENTS REGULADORS DEL TRANSIT: 
En aquelles obres en que es dugui a terme la retirada d'un element de regulació sense la interrupció 
del trànsit, es disposarà algun altre sistema de regulació durant el període de temps que durin les 
obres, igualment efectiu, per tal de que en cap moment quedi interrompuda la funció reguladora de 
l'element retirat. 

 
ELEMENTS DE SUPORT: 
S’han de retirar les fixacions en sentit invers al del seu muntatge, amb les precaucions necessàries 
per tal d’evitar que es dobleguin. 
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo. 

 
FONAMENTS: 
S'ha de demolir de dalt a baix sense soscavar. 
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm. 

 
 
 

Projecte executiu d'un aparcament subterrani al Parc Sanitari Pere Virgili Jacinto Jiménez 



Plec de condicions tècniques 
 

416 
 
 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
DESMUNTATGE D'ELEMENTS COL·LOCATS SOBRE SUPORTS I DELS PROPIS 
SUPORTS: 
Unitat de senyal realment desmuntat, inclòs l’enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat 
segons les especificacions de la D.T. 

 
DESMUNTATGE D'EQUIPS  I  ACCESSORIS  ELÈCTRICS  O  DE  COMUNICACIONS DE 
QUALSEVOL TIPUS COL·LOCATS A L'INTERIOR O A L'EXTERIOR: 
Unitat d'equip realment desmuntat amidat segons les especificacions de la D.T. 

 
DESMUNTATGE DE CABLES DE POTÈNCIA I COMUNICACIONS: 
m de llargària realment desmuntat amidat segons les especificacions de la D.T. 

 
DESMUNTATGE D'EQUIPS PER A PILONES: 
Unitat realment desmuntada, inclòs l’enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons 
les especificacions de la D.T. 

 
CRITERIS GENERALS: 
No seran objecte d'abonament independent el tall d’armadures ni la càrrega i transport a dipòsit o 
abocador dels productes resultants per considerar-se inclosos a les unitats d'enderroc. També esta 
inclòs a la unitat d’obra el pagament de cànon d’abocament i condicionament de l’abocador, així 
com a totes les operacions incloses en la definició o condicions generals de les unitats d’obra. 

 

 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
ENDERROCS: 
NTE-ADD/75 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Demoliciones." 
Decret 201/1994 -26 juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció” 

 
EQUIPS ELÈCTRICS O DE COMUNICACIONS: 
"Reglamento Electrotècnico para Baja Tensión" 

 
 
 
 
 
F21Q - DESMUNTATGE D'ELEMENTS DE MOBILIARI URBA 

 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LA PARTIDA D'OBRA EXECUTADA 

 
DEFINICIÓ: 
Desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d’elements de 
mobiliari urbà. 
S’han considerat les unitats d’obra següents: 

- Desmuntatge de papereres 
- Desmuntatge i arrencada de pilones 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Operacions de preparació 
- Desmuntatge dels elements 
- Enderroc dels fonaments si es el cas 
- Neteja de la superfície de les restes de runa 
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- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials 
de rebuig generats i condicionament de l’abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la D.T., 
descàrrega i classificació 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
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 Documentació Tècnica. 
La part per a  enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei ( electricitat,  comunicacions, 
hidràuliques, aire comprimit, oleohidràuliques, etc.). 
Els elements s’han de desmuntar amb les eines apropiades. 
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc. 
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a 
aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar. 
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara 
grues, cistelles, 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 convenientment senyalitzada. 
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients i evitar danys a les construccions pròximes. 
S'han  de  senyalar  els  elements  que  hagin  de  conservar-se  intactes,  segons  s'indiqui  en  la 
Documentació Tècnica o en el seu defecte, la D.F. 
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 regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i 
la seva alçària és <= 2 m. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, 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 perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte. 
Tots els materials procedents d'excavacions o rebaixats que la D.F. consideri inadequats o que 
sobrin, s'han de transportar a un abocador autoritzat. 
En cas d’utilització d’abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l’obra sense 
que  prèviament estigui aprovat l’abocador pel Director d’Obra i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 

 

 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 

 
Unitat d’element realment desmuntat, inclòs l’enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat 
segons les especificacions de la D.T. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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F22 - MOVIMENTS DE TERRES 

 
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Excavació de rases i pous de fonaments o rases per a pas d'instal.lacions, amb mitjans mecànics o 
manuals. 
S'han considerat les dimensions següents: 

- Rases de més de 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària 
- Rases per a pas d'instal.lacions d'1 m de fondària, com a màxim 
- Pous aïllats de 2 m fins a més de 4 m de fondària 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la P.O. 

 
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 foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT 
entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat 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 martell picador (no amb màquina), que té un rebot a 
l'assaig SPT. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla i anivellat. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser mínima, de les mateixes existents i de 
compacitat igual. 
Toleràncies d'execució: 

- Dimensions ...................................................................................................................... ± 5% 
...................................................................................................................................... ± 50 mm 
- Replanteig parcial dels eixos ..................................................................................... ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos ......................................................................................... ± 50 mm 
- Nivells ........................................................................................................................ ± 50 mm 
- Planor ..................................................................................................................... ± 20 mm/m 
- Aplomat o talús de les cares laterals ..................................................................................± 2° 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
No s'ha de treballar si plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de despreniment. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la D.F. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F. 
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S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins l'excavació. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
En cas  d'imprevistos  (terrenys  inundats, olors  de  gas,  restes  de  construccions, etc.)  s'han  de 
suspendre els treballs i avisar la D.F. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., amidat com a diferència entre els 
perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols amb les modificacions aprovades per la D.F. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., ni la càrrega i 
el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions facin 
falta per a una correcta execució de 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 provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
condicions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 

- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual 
compacitat. 
Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat prevista........................................................................................... ± 20 mm/m 
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- Planor ..................................................................................................................... ± 20 mm/m 
- Nivells ........................................................................................................................ ± 50 mm 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la D.F. 
En cas  d'imprevistos  (terrenys  inundats, olors  de  gas,  restes  de  construccions, etc.)  s'han  de 
suspendre els treballs i avisar la D.F. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
F228 - REBLIMENT I PICONATGE DE RASES 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Rebliment i piconatge de rasa amb graves per a drenatge 
- Rebliment i piconatge de flonjalls amb tot-ú natural 
- Rebliment no compactat de rasa amb tot-ú natural 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral.leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els sòls 
adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la 
D.F., en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expresat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (NLT-108). 
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RASA: 
Toleràncies d'execució: 

- Planor ..................................................................................................................... ± 20 mm/m 
- Nivells ........................................................................................................................ ± 30 mm 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C en 
el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
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 els treballs d'execució de la partida. 
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. 
S'han d'eliminar els materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral.leles a la rasant final. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim d'humitat, 
de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i 
mescla de materials secs, calç viva o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi secat bé, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui l'addient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar- 
hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 

 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El  material  s'ha  d'emmagatzemar  i  d'utilitzar  de  forma  que  s'eviti  la  seva  disgregació  i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear entre 
ells una superfície contínua de separació. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 

 
 
 
 
 

Projecte executiu d'un aparcament subterrani al Parc Sanitari Pere Virgili Jacinto Jiménez 



Plec de condicions tècniques 
 

422 
 
 
F23 - ESTREBADES I APUNTALAMENTS 

 
F231 - APUNTALAMENTS I ESTREBADES 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Col.locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecció 
del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl.lics. 
S'han considerat els elements següents: 

- Apuntalament i estrebada a cel obert de 3 m d'alçària, com a màxim 
- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim 
- Apuntalament i estrebada de túnel 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Excavació de l'element 
- Col.locació de l'apuntalament i l'estrebada 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que especifica la 
D.T. o, en el seu defecte, els que determini la D.F. 
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres. 
Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin 
desplaçaments. 
En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat per la 
D.F. 
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de dalt a baix 
utilitzant plataformes suspeses. 
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, 
d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm. 
Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantitzar la seguretat del personal. 
En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment després 
de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari. 
En cas d'imprevistos  (terrenys inundats, olors de  gas, restes de  construccions, etc.), s'han de 
suspendre els treballs i avisar a la D.F. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
*  NTE-ADZ/76  "Norma  Tecnológica  de  la  Edificación:  Acondicionamiento  del  Terreno. 
Desmontes. Zanjas y Pozos." 
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F24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNA 

 
F241 - TRANSPORT DE TERRES 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Transport de terres, amb el temps d'espera per la càrrega manual o mecànica. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Transport de terres dins de l'obra amb dúmper o mototragella o camió 
- Transport de terres a l'abocador amb contenidor 
- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 km 
- Transport de material procedent d'excavació de roca dins de l'obra amb dúmper o camió amb 
un recorregut màxim de 5 a 20 km 
- Transport de runa o material procedent d'excavació de roca amb camió, amb un recorregut 
màxim de 5 a 20 km 

 
DINS DE L'OBRA: 
Transport de terres provinents d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa obra. 
Les àrees d'abocador d'aquestes terres han de ser les que defineixi la D.F. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les especificacions 
del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F. 
Els vehicles de transport han de portar els elements 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. 

 
A L'ABOCADOR: 
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la D.F. 
no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, 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. 

 
DINS DE L'OBRA: 
El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la màquina que 
s'hagi d'utilitzar. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 
CONDICIONS GENERALS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 
amb el  coeficient d'esponjament indicat en aquest plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la D.F. 
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TRANSPORT A L'ABOCADOR: 
L'unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents: 

- Excavacions en terreny fluix............................................................................................. 15% 
- Excavacions en terreny compacte ..................................................................................... 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit ..................................................................................... 25% 

 
ROCA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 25%. 

 
RUNA: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 

 
 
 
 

45 F3 - FONAMENTS 
 
 
F30 - FONAMENTS 

 
F30D - ENCOFRATS PER A RASES I POUS 

 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIO: 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl.lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar el 
formigó vist o per a revestir. 
S'han considerat els encofrats per als elements següents: 

- Rases i pous 
- Murs de contenció i d'estructures 
- Recalçats 
- Traves i pilarets 
- Enceps 
- Riostres i basaments 
- Lloses de fonaments o estructures 
- Pilars 
- Bigues 
- Llindes 
- Cèrcols 
- Sostres nervats unidireccionals 
- Sostres nervats reticulars 
- Membranes 
- Estreps 
- Zones localitzades d'estructures (caixetins d'ancoratge i canals d'ubicació de junts) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
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- Muntatge i col.locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col.locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior 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, un cop la peça estructural 
estigui en disposició de suportar els esforços 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per 
a  garantir  les  toleràncies  dimensional  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. 
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col.locació d'aquests productes. 

 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts 
de  formigonament, especialment quan  siguin elements  que  posteriorment s'hagin  d'unir  per  a 
treballar solidàriament. 

 
No s’ha  d’utilitzar  gas-oil, greixos o  similars com a  desencofrants. S’ha  d’utilitzar  vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d’olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 

 
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts. 

 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge 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 D.F. l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 

 
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar. 

 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 

 
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'autorització de la D.F. 

 
El  desencofrat  de  costers  verticals  d'elements  de  petit  cantell,  podrà  fer-se  als  tres  dies  de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes 
que puguin alterar el procediment normal 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 anteriors. 

 
La D.F. podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú. 
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En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que 
es  puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que 
determinin la resistència real del formigó i poder fixar el moment de desencofrat. 

 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la D.F. 

 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del 
parament. 

 
Si s’utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes 
per  l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta durant el formigonament. Per a 
evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat. 

 
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 dimensió 
- 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 manera 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 unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 

 
FORMIGO PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos 
dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
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Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions 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. 

 

 
 
FORMIGO VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. 
S'han  de  col.locar  angulars  metàl.lics  a  les  arestes  exteriors  de  l'encofrat  o  qualsevol  altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La D.F. podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta, i s'ha de comprovar la 
situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt. 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
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 garantir les seves característiques i les condicions 
en que s’han d’utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol 
element dels mateixos que no sigui portant 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 formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió total de l'encofrat. 
El formigonat s’ha de fer durant el període de temps en que el desencofrat sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat 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. 

 
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  encofrats  finestres  de  control  que  permetin  la 
compactació  del formigó. Aquestes obertures s'han de  disposar amb  un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables 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 necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una milèssima de la llum. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CRITERI GENERAL: 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels 
elements utilitzats. 

 
SOSTRES I LLOSES D'ESTRUCTURES: 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total del sostre o llosa 
d'acord amb els criteris següents: 

- Forats d'1,00 m2, com a màxim ..................................................................... No es dedueixen 
- Forats de més d'1,00 m2 ...........................................................................Es dedueix el 100% 

S'inclou dins  d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels 
forats. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 
* NTE-EME/75 Estructuras de madera: Encofrados. 

 
SOSTRES NERVATS: 
EF-96 "Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón 
Armado o Pretensado" 

 
ENCEPS: 
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados." 

 
 
 
 

46 F7 - IMPERMEABILITZACIONS I AILLAMENTS 
 
 
F7B - LAMINES SEPARADORES 

 
F7B1 - LAMINES SEPARADORES DE POLIPROPILE 

 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIO: 
Làmina separadora col.locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 

- Feltre de polipropilè 
- Polietilè de 50 a 150 micres de gruix 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col.locació de la làmina 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
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Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
Cavalcaments ..................................................................................................................... >= 5 cm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col.locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents: 

- Forats d'1 m2 com a màxim ........................................................................... No es dedueixen 
- Forats de més d'1 m2 ............................................................................ Es dedueixen el 100% 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 

47 F9 - PAVIMENTS 
 
 
F96 - VORADES 

 
F965 - VORADES RECTES AMB PECES DE FORMIGO 

 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIO: 
Formació de vorada de pedra o de peces de formigó. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Sobre base de formigó 
- Sobre esplanada compactada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locació sobre base de formigó: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del formigó de la base 
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

Col.locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superficie d'assentament 
- Col.locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La vorada  col.locada ha  de  tenir  un  aspecte  uniforme,  net,  sense  escantonaments ni  d'altres 
defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
Pendent transversal................................................................................................................>= 2% 
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Toleràncies d'execució: 

- Replanteig ...................................................................................... ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell ......................................................................................................................... ± 10 mm 
- Planor ........................................................................................ ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

 
COL.LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO: 
Ha de quedar assentada 5 cm sobre un llit de formigó. 

 
COL.LOCACIO SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
Ha de quedar sobre una esplanada compactada. 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 

 
COL.LOCACIO SOBRE BASE DE FORMIGO: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 
explícites de la D.F. 
Les peces s'han de col.locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
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 3 dies. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

VORADES EN GENERAL: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
VORADES DE BÚSTIA: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 
* UNE 41-027-53 "Bordillos rectos de granito para aceras." 

 
 

F9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 

F9B4 - PAVIMENTS DE PEDRA GRANITICA 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIO: 
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Formació de paviment amb peces de pedra calcària o granítica, amb acabat flamejat, col.locades a 
truc de maceta amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la base de morter 
- Humectació i col.locació de les peces 
- Col.locació de la beurada de ciment 
- Neteja, protecció del morter fresc i cura 

 
CONDICIONS GENERALS: 
En  el  paviment  no  hi  ha  d'haver  peces  trencades,  escantonades,  taques  ni  d'altres  defectes 
superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana. 
Han d'estar col.locades en alineacions rectes segons l'especejament previst. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
Els junts han de tenir un gruix <= 1,5 mm i s'han de reblir amb beurada de ciment. 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell ......................................................................................................................... ± 10 mm 
- Planor .................................................................................................................... ± 4 mm/2 m 
........................................................................................................................... Celles <= 2 mm 
- Rectitud dels junts...............................................................................................<= 3 mm/2 m 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

 
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 necessària per no absorbir l'aigua del morter. 
S'han de col.locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2,5 cm de gruix, 
s'esperarà 24 h i després s'estendrà la beurada. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col.locació. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures d'1,00 m2, com a màxim ............................................................... No es dedueixen 
- Obertures de més d'1,00 m2......................................................................Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús 
de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
*NTE-RSR/84-“Norma Tecnológica de la edificación: Revestimiento de suelos. Piezas rígidas”. 
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F9E - PAVIMENTS DE PANOT 

 
F9E1 - PAVIMENTS DE PANOT 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 

- Paviments de panot col.locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col.locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de 
sorra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col.locació a l'estesa amb sorra-ciment: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col.locació de la sorra-ciment 
- Col.locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col.locació de la beurada 

En la col.locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col.locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col.locar 
- Col.locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col.locació de la beurada 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les 
rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col.locades a tocar i alineades. 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests 
junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal................................................................................................................>= 2% 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig .................................................................................................................. ± 10 mm 
- Nivell ......................................................................................................................... ± 10 mm 
- Planor .................................................................................................................... ± 4 mm/2 m 
- Alineació de la filada ............................................................................................ ± 3 mm/2 m 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
S'han de col.locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col.locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
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COL.LOCACIÓ A TRUC DE MACETA AMB MORTER: 
Les peces s'han d'humitejar abans de la seva col.locació. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m2  de  superfície executada d'acord amb  les  especificacions  de  la  D.T., amb  deducció de  la 
superfície corresponent a forats interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Forats d'1,5 m2 , com a màxim ............................................................................no es dedueixen 
- Forats de mes d'1,5 m2 ...............................................................................es dedueixen al 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de 
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 

48 FB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
 
FB2 - BARRERES DE SEGURETAT 

 
FB2A - PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT 

 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIO: 
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció doble ona de característiques AASHO per a 
barreres de seguretat, col.locats sobre suports en la seva posició definitiva. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig per al repartiment dels trams 
- Col.locació i fixació dels trams 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer 
galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la D.T. 
El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïtats que les indicades expressament a la D.T., o 
les aprovades per la D.F. 
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport. 
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril al que 
protegeixen. 
L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la D.T. 
Toleràncies d'execució: 

- Alçària........................................................................................................................... ± 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

 
Abans de començar el muntatge la D.F. ha d'aprovar el replanteig. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
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Les bandes només es poden tallar amb equip oxiacetilènic a taller. El tall s'ha de polir amb pedra 
d'esmeril. 
No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisalla. 
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 
La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m. 
Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a taller. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària realment col.locat d'acord amb les especificacions de la D.T. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 

FBA - SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 

FBA1 - MARQUES LONGITUDINALS 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 

- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 

S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 

S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradera. 
El color de la marca ha de correspondre a la referència B-118 de la UNE 48-103. 
El color ha de complir les especificacions de la UNE_EN 1436. 
Dosificació de pintura ...................................................................................................... 720 g/m2 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig ..................................................................................................................... ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes................................................................................ - 0% 

.............................................................................................................................................. + 12% 
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MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre ............................................................................... 480 g/m2 

 
CARRETERES: 
Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1) ............................................................. 1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1) ........................................................................ >= 0,45 
Coeficient de retrorreflexió (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 
- 30 dies .................................................................................................... >= 300 mcd/lx m2 
- 180 dies .................................................................................................. >= 200 mcd/lx m2 
- 730 dies .................................................................................................. >= 100 mcd/lx m2 

- Color groc ................................................................................................... >= 150 mcd/lx m2 
Factor de luminància (UNE_EN 1436): 

- Color blanc: 
- Sobre paviment bituminós ...................................................................................... >= 0,30 
- Sobre paviment de formigó..................................................................................... >= 0,40 

- Color groc .................................................................................................................... >= 0,20 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i completament 
seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions 
alcalines. 
Si la superfície on s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer 
un tractament per a donar-li el grau d'adherència suficient. 
En el cas de superfícies de formigó, no han de quedar restes de productes o materials utilitzats per 
al curat del formigó. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant 
material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, i la D.F. l'ha d'aprovar. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintat, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la faixa al 
terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 

 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2  de  superfície pintada, d'acord amb  les  especificacions de  la  D.T., mesurant  la  superfície 
circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

VIALS PÚBLICS: 
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* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 
8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales." 
ORDEN CIRCULAR 325/97 T Sobre señalización, balizamiento y defensa de las Carreteras en lo 
referente a sus materiales constituyentes. 
* UNE 135-200-94 1 "Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal: marcas 
viales. Características y métodos de ensayo. Parte 1: Requisitos esenciales." 

 
VIALS PRIVATS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
 
 
 
FBA3 - MARQUES SUPERFICIALS 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIO: 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S'han considerat les marques següents: 

- Marques longitudinals 
- Marques transversals 
- Marques superficials 

S'han considerat els tipus de marques següents: 
- Reflectants 
- No reflectants 

S'han considerat els llocs d'aplicació següents: 
- Vials públics 
- Vials privats 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Neteja i acondicionament del paviment 
- Aplicació de la pintura 
- Proteccions provisionals durant l'aplicació i el temps d'assecatge 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les marques han de tenir el color, forma, dimensions i ubicació indicats a la D.T. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora. 
La  pel.lícula  de  pintura  un  cop  aplicada,  ha  de  tenir  un  aspecte  uniforme,  sense  grans  ni 
desigualtats en el to del color ni en la brillantor. 
Les coordenades cromàtiques han d’estar dins del polígon definits pels vèrtex indicats a la taula 
següent (UNE EN-1346): 

 
+------------------------------------------------------------+ 
¦ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦ X ¦ 0,355 ¦ 0,305 ¦ 0,285 ¦ 0,335 ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦ Y ¦ 0,355 ¦ 0,305 ¦ 0,325 ¦ 0,375 ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
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Dosificació de pintura ...................................................................................................... 720 g/m2 
Factor de luminància (Marques color blanc) (UNE EN-1346): 

- Sobre paviment bituminòs .......................................................................................... >= 0,30 
- Sobre paviment formigó ............................................................................................. >= 0,40 

Resistència a la relliscada (SRT: Skid Resistence Tester, UNE EN-1346)) ...............>= 0,45 SRT 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig ..................................................................................................................... ± 3 cm 
- Dosificació de pintura i microesferes................................................................................ - 0% 

................................................................................ + 12% 
 
MARQUES REFLECTANTS: 
Dosificació de microesferes de vidre ............................................................................... 480 g/m2 
Coeficient lluminància retroreflexada (RI) (UNE EN-1346): 

- Als 30 dies ................................................................................................. >= 300 mcd/m2.lx 
- Als 180 dies ............................................................................................... >= 160 mcd/m2.lx 
- Als 365 dies ............................................................................................... >= 100 mcd/m2.lx 

 
CARRETERES: 
Visibilitat nocturna (UNE 135-200/1)................................................................ >= 150 mcd/lx m2 
Visibilitat diürna (UNE 135-200/1): 

- Color blanc........................................................................................................................ 0,30 
- Color groc ......................................................................................................................... 0,20 

Relació de contrast marca/paviment (UNE 135-200/1) ............................................................. 1,7 
Resistència al lliscament (UNE 135-200/1) ........................................................................ >= 0,45 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

 
No es pot treballar amb temperatures inferiors a 10°C o vents superiors a 40 km/h. 
Abans de començar les feines, la D.F. ha d'aprovar l'equip, les mesures de protecció del trànsit i les 
senyalitzacions auxiliars. 
La superfície on s'ha d'aplicar la pintura ha d'estar neta, sense materials no adherits i seca. 
Si la superfície a pintar és un morter o formigó, no pot presentar eflorescències, ni reaccions 
alcalines. 
La superfície d’aplicació ha de ser rugosa, per facilitar l’adherència de la pintura, si la superfície on 
s'ha d'aplicar la pintura és llisa i no té prou adherència amb la pintura, s'ha de fer un tractament per 
a donar-li el grau d'adherència suficient. 
Si la superfície presenta defectes o forats, s'han de corregir abans d'aplicar la pintura, utilitzant 
material del mateix tipus que el paviment existent. 
Abans d'aplicar la pintura s'ha de fer un replanteig topogràfic, i la D.F. l'ha d'aprovar. 
S'han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial de secat. 
En zones de trànsit, es senyalitzarà convenientment la zona afectada per les obres. La senyalització 
ha de complir la norma 8.3-IC. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintat, d'acord amb les especificacions de la D.T. i mesurat per l'eix de la faixa al 
terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 

 
MARQUES SUPERFICIALS: 
m2  de  superfície pintada, d'acord amb  les  especificacions de  la  D.T., mesurant  la  superfície 
circumscrita al conjunt de la marca pintada. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i acondicionament del paviment a pintar. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 
8.2-IC 1985 "Instrucción de Carreteras. Marcas viales." 
* UNE 135-200-94 1 "Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal: marcas 
viales. Características y métodos de ensayo. Parte 1: Requisitos esenciales." 
* UNE EN 1436-98 “Materiales para señalización horizontal. Comportamiento de las marcas viales 
aplicadas sobre calzada”. 

 

 
 

49 FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS DE SERVEIS 
 

FD1 - DESGUASSOS, BAIXANTS I CLAVEGUERONS 

FD1A - BASTIMENTS I TAPES 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIO: 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa de fosa per a pou de registre. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del bastiment amb morter 
- Col·locació de la tapa 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La base del bastiment ha d'estar sòlidament travada per una anella perimetral de morter. L'anella no 
ha de provocar el trencament del ferm perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 
El  bastiment  col·locat ha  de  quedar  ben  assentat  a  sobre  de  les  parets  del  pou  anivellades 
prèviament amb morter. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir 
moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 
La part superior del bastiment i la tapa han de quedar anivellats amb el ferm  perimetral i mantenir 
el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa .............................................................................. ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment......................................................................................... ± 5 mm 
- Paral·lelisme amb la paret ............................................................................................ ± 5 mm 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel 
material. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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FD1B - BASTIMENTS I REIXES 

 

 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIO: 
Subministrament i col·locació de bastiment i/o reixa de fosa, per a embornal, interceptor o pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació del bastiment i/o la reixa 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element drenant, 
anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes no han 
de sobresortir de les parets de l'element drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, 
i han de mantenir el seu pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu 
perímetre. 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o 
bé produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 

- Guerxament.................................................................................................................. ± 2 mm 
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment ....................................................... - 10 mm 
........................................................................................................................................ + 0 mm 

 

 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 

 

 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
BASTIMENT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE I REIXA: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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FD5 - DRENATGES 

 
FD55 - DRENATGES AMB TUB DE FORMIGÓ 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Formació de drenatge amb tubs de formigó porós. 
S'han considerat els tipus de col.locació següents: 

- Tubs amb solera de formigó 
- Tubs sense solera de formigó 
- Junts secs 
- Junts enllardats amb morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del formigó de la solera, en el seu cas 
- Col.locació dels tubs 
- Enllardat dels tubs amb morter, en el seu cas 
- Unió dels tubs 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els tubs col.locats han d'estar alineats i a la rasant prevista. Han de tenir el pendent definit al 
projecte per a cada tram i seguir les alineacions indicades en la D.T. 
Els tubs han de penetrar dins dels pericons i dels pous de registre. 
El drenatge acabat ha de funcionar correctament. 
Pendent ...............................................................................................................................>= 0,5% 
Amplària de la rasa................................................................................Diàmetre nominal + 45 cm 
Penetració de tubs en pericons i pous................................................................................. >= 1 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Pendent <= 4% ............................................................................................................ ± 0,25% 
- Pendent > 4% .............................................................................................................. ± 0,50% 
- Rasants ....................................................................................................................... ± 20 mm 

 
TUBS SENSE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Els tubs han de quedar ben assentats sobre un llit de material filtrant de granulometria adequada a 
les característiques del terreny i del tub. 

 
TUBS AMB SOLERA DE FORMIGÓ: 
Els tubs han de quedar ben assentats sobre una solera de formigó. 
La solera acabada ha de ser contínua. Ha de tenir un gruix uniforme sota la directriu inferior dels 
tubs. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes ni defectes de formigonament 
com disgregacions o cocons a la seva massa. 
Resistència característica estimada 
del formigó de la solera (Fest) als 28 dies................................................................... >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la solera .......................................................................................................... - 5 mm 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'artícle 5.7.2 de l'annex 10 de la norma 
EHE. 

 
JUNTS SECS: 
Cada tub ha de quedar encaixat amb el següent amb el junt sec. 
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JUNTS ENLLARDATS AMB MORTER: 
Cada tub ha de quedar encaixat amb el següent i agafat amb morter. 
Els junts s'han de reblir amb morter. 
Gruix dels junts entre tubs............................................................................................... <= 1,5 cm 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els treballs s'han de realitzar amb la rasa i els tubs lliures d'aigua i de terres engrunades. 
No han de transcórrer més de 8 dies entre l'execució de la rasa i la col.locació dels tubs. 
No s'ha d'iniciar la col.locació dels tubs sense l'autorització prèvia de la D.F. 
Abans de baixar els tubs a la rasa s'han d'examinar aquests i apartar els que estiguin deteriorats. 
La col.locació dels tubs s'ha de començar pel punt més baix. 
En cas d'interrompre's la col.locació dels tubs s'ha 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. 
No s'han de col.locar més de 100 m de tub sense procedir al rebliment amb material filtrant. 

 
TUBS AMB 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'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. 

 
JUNTS ENLLARDATS AMB MORTER: 
S'han d'humitejar els extrems dels tubs per col.locar per tal que no absorbeixin l'aigua del morter. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 
CRITERI GENERAL: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament, ni el reblert de la rasa amb 
material filtrant. 

 
TUBS SENSE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Aquest criteri no inclou la execució del llit de material filtrant. 

 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

NORMATIVA GENERAL: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 
PPTG-TSP-86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones." 
5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenaje." 
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 

 
TUBS AMB SOLERA DE FORMIGÓ: 
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
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FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS 

 

 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIO: 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 

- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col.locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 

En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col.locació del formigó de la solera 
- Col.locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col.locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Resistència característica estimada 
del formigó de la solera (Fest) als 28 dies................................................................... >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d’execució: 

- Desviació lateral: 
- Línia de l’eix ............................................................................................................ ± 24 mm 
- Dimensions interiors ..................................................................................................... ± 5 D 
..................................................................................................................................... > 12 mm 

(D= la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres .............................................................................................................. ± 12 mm 

- Gruix (e): 
- e <= 30 cm ............................................................................................ + 0,05 e (<= 12 mm) 
........................................................................................................................................ - 8 mm 
- e > 30 cm .............................................................................................. + 0,05 e (<= 16 mm) 
................................................................................................................ - 0,025 e (>= -10 mm) 

 
CAIXA DE FORMIGO: 
El formigó col.locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
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La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
Resistència característica estimada 
del formigó de les parets (Fest) al cap de 28 dies ....................................................... >= 0,9 x Fck 

 
CAIXA DE MAO: 
Els maons han d'estar col.locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la 
paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense fissures, 
forats o altres defectes. 
Gruix dels junts ............................................................................................................... <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat ...........................................................................................1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades .................................................................................... ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat .................................................................................. ± 2 mm 

 
ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a 
la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat..................................................................................... <= 1,8 cm 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 

 
CAIXA DE FORMIGO: 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la D.F. ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

 
CAIXA DE MAO: 
Els maons que s'han de col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superficies que l'han de rebre. 

 

 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb 
les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. 
del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE 
n° 242 del 9.10). 
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 
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FD7 - CLAVEGUERES 

 
FD7C - CLAVEGUERES AMB TUB DE FORMIGO AMB VORERA INTERIOR 

 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIO: 
Formació de claveguera o col·lector. 
S’han considerat els elements següents: 

- Claveguera amb tubs o peces prefabricades de formigó circulars o ovoides encadellades, 
col·locades sobre llit d'assentament de formigó, rejuntades interiorment amb morter de ciment i 
argollades amb formigó, o amb maó foradat o rajola ceràmica col·locats amb morter 
- Claveguera feta a obra amb maons 
- Claveguera feta a obra amb formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Claveguera amb tubs o peces prefabricades de formigó: 

- Execució de la solera de formigó 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Rebliment amb formigó per acabar el llit d'assentament 
- Realització de proves sobre la tub instal·lat. 

Claveguera amb maons: 
- Comprovació de la superfície d’assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques agafades amb morter 
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Comprovació de l’estanquitat de la claveguera 

Claveguera amb formigó: 
- Comprovació de la superfície d’assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La claveguera ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i 
amb el pendent definit per a cada tram. 
Ha de quedar centrada i alineada dins de la rasa. 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 

 
CLAVEGUERA DE TUB O PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La solera ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub. 
El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i fins a 
2/3 del tub en el cas de tubs ovoides. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 
com disgregacions o buits a la massa. 
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. 
Cada tub ha de quedar encadellat amb el següent, segellat exteriorment amb una anella de formigó, 
de maó foradat o de rajola comuna i, interiorment, amb un rejuntat de morter. 
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 variacions tèrmiques. 
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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·lat el tub, 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 D.F. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en 
el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

- En zones amb trànsit rodat...................................................................................... >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat ...................................................................................... >= 60 cm 

Amplària de la rasa : 
- Tubs circulars............................................................................ >= diàmetre nominal + 40 cm 
- Tubs ovoides ................................................................................ >= diàmetre menor + 40 cm 

Pressió de la prova d'estanquitat.................................................................................. <= 1 kg/cm2 
Argollat de formigó: 

- Gruix de l'anella .......................................................................................................... >= 5 cm 
..................................................................................................................................... <= 10 cm 
- Amplària de l'anella .................................................................................................. >= 20 cm 
..................................................................................................................................... <= 30 cm 

 
CLAVEGUERA DE MAO: 
La claveguera ha d'estar formada amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la 
paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures 
o d'altres defectes. 
Gruix de la solera ............................................................................................................. >= 10 cm 
Gruix dels junts ............................................................................................................... <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat .......................................................................................... <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets................................................................................................. ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica ................................................................................................ ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat ............................................................................................... ± 3 mm/m 
- Horitzontalitat de les filades .................................................................................... ± 2 mm/m 
- Gruix de l’arrebossat i el lliscat ................................................................................... ± 2 mm 

 
CLAVEGUERA DE FORMIGO: 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 
com disgregacions o buits a la massa. 
Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) .................................................. >= 0,9 Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
Toleràncies d'execució de les parets: 

- Aplomat de les parets................................................................................................... ± 5 mm 
- Dimensions interiors .......................................................................... ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret ...................................................................................... ± 1% gruix nominal 

Toleràncies d'execució de la solera: 
- Desviació lateral: 

- Línia de l'eix ......................................................................................................... ± 24 mm 
- Dimensions interiors.................................................................................................. ± 5 D 
................................................................................................................................ > 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 

- Nivell soleres ............................................................................................................. ± 12 mm 
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- Gruix (e): 
- e <= 30 cm ......................................................................................... + 0,05 e (<= 12 mm) 
................................................................................................................................... - 8 mm 
- e > 30 cm ........................................................................................... + 0,05 e (<= 16 mm) 
...........................................................................................................- 0,025 e (>= -10 mm) 

- Planor .......................................................................................................................... ± 10 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 
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'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 

 
CLAVEGUERA DE TUB O PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte. 
Abans de la col·locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell 
freàtic de la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F. 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es 
recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en 
sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 
puguin impedir el correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha 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. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el 
junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els 
defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 

 
CLAVEGUERA DE MAO: 
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’obra s’ha d’aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi 
aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
El lliscat s’ha de fer en una sola operació. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m de llargària, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves d’estanquitat. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
PPTG-TSP-86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones." 
5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenaje." 
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 

 
 
 
 
 
FD7F - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC 

 

 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIO: 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tub de PVC alveolat amb unió amb anella elastomèrica 
- Tub de PVC injectat amb unió encolada 
- Tub de PVC injectat amb unió amb anella elastomèrica 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla 
- Tub de PVC de formació helicoïdal, embolcallat amb formigó, amb unió amb massilla 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament dels tubs 
- Baixada dels tubs al fons de la rasa 
- Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas 
- Rebliment amb formigó, en el seu cas 
- Unió dels tubs 
- Realització de proves sobre la tuberia instal·lada 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el 
pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han d'estar situats sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de 
complir l'especificat en la D.T. 
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de 
l'altre  amb  l'interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat de 
l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de 
l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
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. 
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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 variacions 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 tuberia, 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 D.F. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en 
el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 

- En zones amb trànsit rodat...................................................................................... >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat ...................................................................................... >= 60 cm 

Amplària de la rasa............................................................................>= diàmetre exterior + 50 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat.................................................................................. <= 1 kg/cm2 

 
TUB DE PVC DE FORMACIÓ HELICOÏDAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGÓ: 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 
com disgregacions o buits a la massa. 

 

 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

 
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte. 
Abans de la col·locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell 
freàtic de la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F. 
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es 
recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en 
sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que 
puguin impedir el correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha 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 deformar els extrems. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser 
agressiu  pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures elevades de 
l'efluent. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la 
impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el 
junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les 
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els 
defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F. 

 
TUB DE PVC DE FORMACIÓ HELICOÏDAL, EMBOLCALLAT AMB FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d’estar entre 5º C i 40º C. 
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El formigó s’ha de posar a l’obra abans que s’iniciï el seu adormiment. L’abocada s’ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. S’ha de compactar. 

 

 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquests criteris inclouen les  pèrdues de  material  per  retalls i  els  empalmaments  que  s'hagin 
efectuat. 
Aquest criteri  inclou  les  despeses  associades  a  la  realització  de  les  proves  sobre  la  tuberia 
instal·lada. 

 

 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
PPTG-TSP-86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de 
Poblaciones." 
5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenaje." 
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial." 

 
 
 
 
 
 
FDD - PARETS PER A POUS DE REGISTRE 

 
FDD2 - PARETS PER A POUS DE REGISTRE QUADRATS 

 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIO: 
Formació de parets per a pous de registre quadrats. 
S'han considerat els materials següents: 

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
- Maons calats agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, 
esquerdejat exterior 
- Formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació de les peces agafades amb morter, en el seu cas 
- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, en el seu cas 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'han 
d'anar reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
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Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 

 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades 
a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
Toleràncies d'execució: 

- Secció interior del pou ............................................................................................... ± 50 mm 
- Aplomat total ............................................................................................................. ± 10 mm 

 
PARET DE MAO: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit a la 
paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser 
polsegós. 
Gruix dels junts ............................................................................................................... <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat .......................................................................................... <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Horitzontalitat de les filades .................................................................................... ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat.................................................................................... ± 2 mm 
- Secció interior del pou ............................................................................................... ± 50 mm 
- Aplomat total ............................................................................................................. ± 10 mm 

 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit a 
la paret. 
Gruix de l'esquerdejat...................................................................................................... <= 1,8 cm 

 
PARET DE FORMIGO: 
Les parets han de quedar planes, aplomades i en escaire. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T. 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) ............................................... >= 0,9 x Fck 
(Fck = Resistència de projecte del formigó a compressió) 
Toleràncies d’execució: 

- Aplomat de les parets................................................................................................... ± 5 mm 
- Dimensions interiors .......................................................................... ± 1% dimensió nominal 
- Gruix de la paret ....................................................................................... ±1% gruix nominal 

 

 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 

 
PARET DE MAO: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 
morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
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Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 

 
PARET DE FORMIGO: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d’estar entre 5º C i 40º C. 
El formigó s’ha de posar a l’obra abans que s’iniciï el seu adormiment. L’abocada s’ha de fer de 
manera que no es produeixin disgregacions. 

 

 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de fondària amidada segons les especificacions de la Documentació Tècnica. 

 

 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGO O DE MAO: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
PARET DE FORMIGO: 
EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” 

 
 
 
 
 
FDDZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS PER A POU REGISTRE 

 
 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIO: 
Subministrament i col·locació d'elements complementaris de pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 

- Graó de polipropilè armat 
- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el graó: 

- Comprovació i preparació dels punts d'encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 

En el junt d'estanquitat: 
- Comprovació i preparació del forat del pou i de la superfície del tub 
- Col·locació del junt fixant-lo al forat del pou per mitjà del mecanisme d'expansió 
- Col·locació del tub dins de la peça del junt 
- Fixació del junt al tub per mitjà de brida exterior 
- Prova de l'estanquitat del junt col·locat 

 
GRAO: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter. 
Els graons s'han d'anar col·locant a mida que s'aixeca el pou. 
Llargària d'encastament.................................................................................................... >= 10 cm 
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Distància vertical entre graons consecutius...................................................................... <= 35 cm 
Distància vertical entre la superfície i el primer graó ............................................................25 cm 
Distància vertical entre l'últim graó i la solera .......................................................................50 cm 
Toleràncies d'execució: 

- Nivell ......................................................................................................................... ± 10 mm 
- Horitzontalitat .............................................................................................................. ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret ............................................................................................ ± 5 mm 

 
JUNT D'ESTANQUITAT: 
El connector ha de tenir les dimensions adequades a la canonada utilitzada. 
La unió entre el tub i l'arqueta ha de ser estanca i flexible. 

2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel 
material. 

 
JUNT D'ESTANQUITAT: 
No s'han d’instal·lar connectors si no es col·loquen els tubs immediatament. 
No s'han d'utilitzar adhesius o lubricants en la col·locació dels connectors. 
El connector s'ha de fixar a la paret de l'arqueta per mitjà d'un mecanisme d'expansió. 
La superfície exterior del tub ha de ser neta abans d’instal·lar el connector. 
La brida s'ha d'apretar amb clau dinamomètrica. 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 

 

50 G2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
 
 
G21 - DEMOLICIONS I ENDERROCS 

 
G213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega 
manual o mecànica sobre camió o contenidor. 
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició: 

- Maçoneria amb mitjans manuals 
- Maçoneria amb martell picador 
- Maçoneria amb martell trencador sobre retroexcavadora 
- Formigó en massa amb martell picador 
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- Formigó en massa amb martell trencador sobre retroexcavadora 
- Formigó armat a mà i amb martell picador 
- Formigó armat a mà i amb martell trencador sobre retroexcavadora 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- 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 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats 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 neta de restes de material. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 D.T. 
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció. 
La  part  per  a  enderrocar  no  ha  de  tenir  instal.lacions  en  servei  (claveguerons,  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 convenientment senyalitzada. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
S'han de regar les parts per enderrocar i carregar a fi d'evitar la formació de pols. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de trossejar per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals. 

 
FONAMENTS: 
El fonament per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 
càrregues. 
S'ha de seguir l'ordre d'enderrocament previst. S'ha de fer per parts, de dalt a baix, sense soscavar. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm. 

 
MURS DE CONTENCIÓ: 
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres. 
S'ha de seguir l'ordre d'enderrocament previst. S'ha de fer per parts, de dalt a baix i per tongades 
horitzontals. 
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col.locar bastides amb una 
barana i un sòcol. 
Durant els treballs  es permet que l'operari treballi sobre el mur, si la seva amplària és > 34 cm i la 
seva alçària és <= 2 m. 
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat. 
Si  es   preveuen   desplaçaments   laterals   de   l'element,   cal   apuntalar-lo  per   tal   d'evitar-ne 
l'esfrondament. 
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La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre 
el mur per acumulació de material. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils trets abans de començar 
l'enderroc i els trets al finalitzar l'enderroc, aprovats per la D.F. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
* NTE-ADD/1975 "Norma Tecnológica de la Edificación: Acondicionamiento del terreno. 
Desmontes. Demoliciones." 

 
 
 
 
 
G21B - ARRENCADA O DEMOLICIÓ D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I 
SENYALITZACIÓ 

 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics 
i càrrega sobre camió. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra 
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó 
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó 
- Desmuntatge de barana metàl.lica 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- 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 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne 
la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport. 
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega. 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús. 

 
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 D.T. 
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i 
després les peces separadores. 
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 convenientment senyalitzada. 
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 regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
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En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la D.T. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
G21D - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE 

 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans 
manuals o mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 

- Claveguera de formigó de 60x90 cm o 80 cm de diàmetre, com a màxim amb o sense solera de 
formigó 
- Clavegueró de formigó vibropremsat de 120x180 cm o 200 cm de diàmetre, com a màxim amb 
o sense solera de formigó 
- Pou de parets de maó de 200x200 cm o 100 cm de diàmetre, com a màxim 
- Embornal de 70x30x85 cm de parets de maó 
- Interceptor de parets de maó de 85x85 cm, com a màxim sobre solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
- Cuneta de formigó de 250 cm d'amplària, com a màxim amb parets de formigó 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- 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 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats 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 neta 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 D.T. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell. 
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S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa. 
Ha d'estar fora de servei. 
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 convenientment senyalitzada. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
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 regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les 
construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la D.F. 
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les 
condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR I CUNETA: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la 
D.T. 

 
POU: 
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la D.T. 

 
EMBORNAL: 
Unitat realment enderrocada segons les especificacions de la D.T. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 

G24 - TRANSPORT DE TERRES I RUNES 

G243 - TRANSPORT DE RUNES 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Transport de runa, amb el temps d'espera per a la càrrega manual o mecànica. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Transport dins de l'obra amb dúmper o camió 
- Transport a l'abocador amb contenidor 
- Transport a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 km 

 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de transportar tots els materials provinents d'excavacions o enderrocs que la D.F. consideri 
inadequats o sobreres, a un abocador autoritzat. 
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El transport s'ha de realitzar en vehicle adequat per al material que es desitgi transportar, proveït 
dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Durant el transport s'han de protegir les runes de manera que no es produeixin abocades en els 
trajectes utilitzats. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T., amb un increment per esponjament del 
35% o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la D.F. 

 
TRANSPORT A L'ABOCADOR: 
L'unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador. 

 

 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 

 

51 H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES EN EL TREBALL 
 
 
H15 - PROTECCIONS COL.LECTIVES 

 
H151 - PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES PERSONES 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats 
de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural 
que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb 
les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i  utilitzaran de  manera que es  redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris d’Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els elements 
mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. 
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs 
necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC 
Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones contraindicades pel 
projectista  o fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització de 
l’operació que es tracti. 
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no considerades pel 
projectista o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació dels riscos que això comportaria i 
si s’han pres les mesures pertinents per a la seva eliminació o control. 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les 
adequades i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres circumstàncies 
que comprometin la eficàçia de la seva funció. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment protegits, 
hauran d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals apropiades per a reduir 
els riscos al mínim possible. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 
perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una 
distància de seguretat suficient. 
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se de 
forma incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. 
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions excessives que puguin 
posar en perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de tercers. 
El  muntatge  i  desmuntatge  dels  SPC  hauran  de  realitzar-se  de  manera  segura,  especialment 
mitjançant el compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin 
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions 
es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva 
o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
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Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques i 
grandària  adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació i transport no haurà d’implicar 
riscos per ala seguretat dels treballadors. 

 
LONA: 
Es col·locarà per a impedir la caiguda d’objectes a l’exterior d’una plataforma de treball, així com 
per a aïllar a aquells de les condicions atmosfèriques adverses. 
En aquells casos on es facin treballs de soldadura o similars, la lona haurà de ser de teixit ignífug 
equivalent (recordis que els teixits de fibra asbèstica estan absolutament prohibits). 
Es tindrà en compte els ancoratges de la lona a l’estructura suport. 

 
CONDEMNA DE BUITS HORITZONTALS: 
En forats horitzontals a zones de pas o de treball, de Ø inferior a 5 m. 
Seran de fusta, xapa, xarxat, etc., sòlidament fixats i  no permetran la  caiguda de persones i 
objectes. 
Els  buits  horitzontals  projectats  sobre  els  forjats  per  a  permetre  el  pas  d’instal·lacions, es 
condemnaran preferiblement amb malla electrosoldada de rondí de diàmetre mínim de 3 mm i 
grandària màxim de reticle de 100x100 mm, embegut perimetralment al cèrcol de formigó, capaç 
de garantir una resistència > 1.500 N/M2. ( 150 kg / m2). 
La principal funció de la protecció de buits horitzontals és la d’absorbir energia d’impacte per a 
caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al 
seu disseny el pes i l’altura de caiguda. 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de 
l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic. 
 
BUITS PER A L'ABOCAMENT DE RUNA: 
La seva coincidència vertical d’una planta a l’altra no superarà una caiguda lliure superior a 7 m. 
Quan el  recorregut  final de les runes a evacuar estigui comprès dins del límit d’una llum vertical 
de  15  m  fins  el  contenidor  de  recepció,  s’utilitzaran  els  conductes  normalitzats  de  trompes 
telescòpiques normalitzats per a evacuació de runes (MAUP). 
Les dimensions no superaran 1,50 m de diàmetre respecte a l’entrebigat. 
Els forats  sota  la  mateixa  vertical  estaran  abalisats  o  protegits amb  barana reglamentària  de 
seguretat a 1 m del cantell perimetral, per a impedir l’eventual abast de personal circumdant, per al 
material abocat des de les cotes superiores. 
Aquest sistema d’evacuació de runes, obliga a l’alternància de caiguda lliure, cada tres plantes 
(màxim 7 m), tenint present la sobrecàrrega d’ús del material acumulat, en cada planta intermitja 
d’apilament parcial. 

 
XARXES DE SEGURETAT HOMOLOGADES: 
Panys de dimensions ajustades al buit a protegir, de poliamida d’alta tenacitat, amb llum de retícula 
màxima  de 7,5 x 7,5 cm, diàmetre de fil 4 mm i corda de retancat perimetral de Ø 12 mm, de 
conformitat a  norma EN 1263 - 1. Obligatoris com a components del SPC de forques i xarxes 
verticals de protecció a façanes. 
En forats horitzontals de Ø superior a 5 m. En les obertures horitzontals descobertes (ex. cel oberts) 
es  col·locarà  immediatament  per  sota  del  sòl  transitable,  una  xarxa  de  seguretat,  ancorada 
perimetralment al cèrcol del forjat o nervis estructurals inferiors, segons les circumstàncies. 
Xarxes-telò en buits verticals de terrasses amb treballs sobre cavallets sobre el nivell del paviment, 
que redueixin l’eficàcia de la barana perimetral reglamentària, degut que el traçat de la previsible 
paràbola de caiguda, passa pel damunt del passamans o ampit de la barana. 
Els talussos de terres amb inclinació inferior a la de autoestabilitat del terreny, segons càlculs de 
l’estudi del terreny, estaran recoberts de xarxa de seguretat homologada, sobre làmina de polietilè 
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de galga 300, ancorada sobre la superfície, per prevenir la meteorització de la superfície del talús, i 
el fortuït despreniment de “bolos”. 
Les cordes de lligam seran de Ø 12 mm, de poliamida d’alta tenacitat. 
La principal funció de la protecció de buits horitzontals mitjançant l’emprament de xarxes de 
seguretat,  és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes d’objectesdespreniments des de cotes 
superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda. 
Als efectes de càlcul es tindrà present els assaigs previstos pels diferents components de la xarxa, a 
la Norma EN 1263 – 1, i particularment amb els següents aspectes: 

- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de 
l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic. 
 
XARXES DE SEGURETAT NO HOMOLOGADES: 
Absolutamet prohibides com a components del SPC de forques i xarxes de protecció de forats 
verticals a façanes o horitzontals a forjats. 
L'execució de forjats amb encofrats recuperables (puntals metàl·lics + portasotaponts + sotaponts + 
regletes + passadors + taulers) hauran de disposar inexcusablement d’una xarxa o teixit horitzontal 
de protecció (tipus tenis de resistència 100 kg/m2) sota els portasotaponts, en previsió de caigudes 
de persones i objectes en desplaçar els taulers de fusta. 
Als forats entre muntant d’escala es col·locarà una xarxa-teló vertical (xarxa reciclada de seguretat) 
per a impedir la caiguda de persones a diferent nivell entre muntant d’escala limítrof. Es lligaran 
als replans i laterals dels muntants d’escala mitjançant fleixos metàl·lics i claus d’impulsió. 
Per a les activitats de retenció de materials procedents de les tasques de desencofrat, en paral·lel, i a 
la part més baixa del SPC de forques i xarxes verticals de façana, i al nivell de la cota de treball de 
la planta a desencofrar, es faran servir xarxes diferents (xarxes comercials comunes o homologades 
reciclades d’altres obres i/o reparades, però resistents) a les utilitzades pels sistemes de protecció, 
per a no minvar l’eficàcia preventiva del sistema. Les xarxes de desencofrat podran instal·lar-se en 
sèrie, seguint a les superiors de  seguretat i utilitzant els restants elements del sistema (forques, 
cordes d’hissat, amarraments laterals i ancoratges inferiors d’embossament), o directament per 
panys  ancorats verticalment en  façana als  nans  (“caliquenyos”) d’embossament  de  xarxes de 
seguretat del sistema. 
La principal funció de la protecció de buits verticals amb xarxes, és la d’absorbir energia d’impacte 
tangencial d’objectes despresos des de la mateixa cota de treball, per tal motiu es tindrà en compte 
per al seu disseny l’empenta d’impacte. 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

- Cinemàtics: Trajectòria i inèrcia com a resultat de l’acció de la velocitat horitzontal inicial i la 
massa de l’objecte desplaçat. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic. 
 
PESCANTS DE SUSTENTACIÓ DE XARXES DE FAÇANA: 
Forques metàl·liques homologades o certificades pel fabricant respecte a la seva idoneïtat en les 
condicions d’utilització per ell recomanades, constituïdes per un muntant vertical (de 8 m de 
llargària generalment) coronat per un braç acartel·lat (de 2 m de voladís generalment), confeccionat 
amb tub rectangular en xapa d’acer (de secció 80 x 80 x 4 mm generalment), protegit anticorrosiu, 
galvanitzat, zincat, pintat per a immersió o epoxit. 
L'ancoratge de pas del màstil per a la immobilització-suspensió de la força està composat per una Ω 
d’acer dolç Ø 12, o un caixetí de pas previst per al pas entre forjats. 
L’ancoratge d’embossament inferior de la xarxa està composat per “caliquenyos” d’acer corrugat Ø 
8, cada 0,50 m. 
El conjunt del sistema queda constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, 
col·locats  al  seu costat menor (7  m)  emplaçat  verticalment, cobrint la  previsible paràbola de 
caiguda de persones  o objectes des del forjat superior de treball i cordes d’hissat i lligam entre 
panys també de poliamida d’alta tenacitat de 12 mm de diàmetre, nans (“caliquenyos”) d’ancoratge 
i  embossament  inferior del  pany  embeguts  als  cantells del  forjat;  caixetins sobre  el  forjat o 
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omegues de rondí d’acer dolç, situades en voladís i al cantell forjat per al pas i bloqueig del 
muntant del pescant , sòlidament fiançats tots els elements entre si, capaç de resistir tot el conjunt 
la retenció puntal d’un objecte de 225 kg de pes, esllavissat des d’una alçada de 6 m pel damunt de 
la zona d’embossament, a una velocitat de 9,8 m/seg. 

 
La principal funció de la protecció de buits verticals en façanes mitjançant el SPC de Forques i 
Xarxes,  és  la  d’absorbir  energia d’impacte  per  a  caigudes d’objectes  despresos des  de  cotes 
superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al seu disseny el pes i l’altura de caiguda. 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de 
l’acció del campo gravitatori i de lesvelocitats horitzontal i vertical inicials. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic. 
Muntatge: 
S’haurà d’instal·lar aquest sistema de xarxa quan es tinguin realitzades les soleres de plantes baixa i 
un forjat. Una vegada col·locada la forca, s’instal·larà un passador a l’extrem inferior per a evitar 
que el braç pugui girar en sentit horitzontal. 
La distància habitual entre les forques metàl·liques serà de 4 - 5 m (2,5 m si es tracta de forques 
comercials habitualment subministrades per proveïdor de materials generals i eines de construcció, 
degut a la seva baixa qualitat i espessors de seccions insuficients). 
Empalmament, previ i a nivell del sòl, dels recercats laterals de xarxa mitjançant cordó passant de 
poliamida d’alta tenacitat Ø 6. 
Amarrament recercat superior de la xarxa amb les cordes de suspensió de poliamida d’alta tenacitat 
Ø 12 i 12 m de longitud. 
Hissat dels panys de xarxa a 8 m d’altura i amarrament de cordes de sustentació. 
Ancoratge inferior d’embossament de recollida de les xarxes als nans (“caliquenyos”) embeguts en 
el cantell del primer forjat. 
NOTA: El SPC de forca i xarxa protegeix únicament als treballadors del forjat de treball, i el 
seu immediat inferior (6 m en total). 
Les xarxes de desencofrat són altres xarxes, de qualitat generalment estàndard (no homologades o 
reciclades) i paral·leles a les primeres, amb la seva corda d’hissat pròpia, que podran utilitzar també 
al suport  de forca, o preferiblement, es col·locaran per panys independents, ancorats als nans 
(“caliquenyos”) embeguts en el cantell del forjat, en aquelles zones afectades pel despreniment dels 
elements d’encofrat horitzontal. 
Els moviments posteriors d’elevació de la xarxa, a les diferents plantes de l’obra, s’executaran 
seguint els moviments realitzats a la primera. 
El desmuntatge s’efectua seguint el cicle invers al muntatge. 
Durant  el  muntatge  i  desmuntatge  els  operaris  hauran  d’estar  protegits  contra  les  caigudes 
d’alçades  mitjançant proteccions individuals, quan per al procés de muntatge i desmuntatge, les 
xarxes perdin la funció de protecció col·lectiva. 

 
NOTA: El sistema tradicional de protecció de forques i xarxes pot ser substituït, si s’ha previst al 

projecte,  per passarel·les perimetrals en voladís, tipus consola o mènsula de suport per 
xarxes  horitzontals. En qualsevol dels SPC contra caigudes d’alçada que s’adoptin serà 
preceptiva l’homologació o certificació d’idoneïtat expedit pel fabricant. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
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L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la 
seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació 
a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu” i 
aquest sobre el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria). 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

XARXES, LONES, VELES: 
m2 de superfície segons amidament de la D.T. 

 
PROTECCIO COLECTIVA DE FORATS VERTICALS EN TERRASSES I FAÇANA I DEL 
PERIMETRE DE LA FAÇANA: 
m linial de llargària segons amidament de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislacionesde los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva 
del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba 
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
UNE_EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las 
exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 
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H153 - PROTECCIONS PUNTUALS CONTRA CAIGUDES PERSONES,OBJ. 

 
 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats 
de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural 
que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb 
les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i  utilitzaran de  manera que es  redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris d’Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els elements 
mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. 
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs 
necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC 
Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones contraindicades pel 
projectista  o fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització de 
l’operació que es tracti. 
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no considerades pel 
projectista o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació dels riscos que això comportaria i 
si s’han pres les mesures pertinents per a la seva eliminació o control. 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les 
adequades i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres circumstàncies 
que comprometin la eficàçia de la seva funció. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment protegits, 
hauran d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals apropiades per a reduir 
els riscos al mínim possible. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 
perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una 
distància de seguretat suficient. 
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se de 
forma incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. 
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions excessives que puguin 
posar en perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de tercers. 
El  muntatge  i  desmuntatge  dels  SPC  hauran  de  realitzar-se  de  manera  segura,  especialment 
mitjançant el compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin 
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions 
es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva 
o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques i 
grandària adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació i transport no haurà d’implicar 
riscos per ala seguretat dels treballadors. 

 
PASSADÍS DE SEGURETAT: 
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Es col·locarà als accessos o passos obligatoris, a l’obra i/o al seu entorn, on no sigui possible 
eliminar el risc de caiguda d’objectes. La seva llargària i amplada dependran de les circumstàncies 
de cada cas. Es  podran realitzar a base de pòrtics amb peus drets i llinda a base de taulons 
embridats, fermament subjectes al terreny i coberta quallada de taulons. Aquests elements també 
podran ser metàl·lics (els pòrtics a base de tubs o perfils i la coberta de xapa). 
Seran capaços de suportar l’impacte dels objectes que poden caure, podent-se col·locar elements 
amortidors sobre la coberta (sacs de terres, capa de sorra, etc.). 
La principal funció del pòrtic o passadís de seguretat és la d’absorbir energia d’impacte per 
caigudes d’objectes despreniments des de cotes superiors, per tal motiu es tindrà en compte per al 
seu disseny  el pes (ex. càrrega en punta grua torre comuna: 750 kg) i l’altura de caiguda (Cinc 
plantes: 15m). En aquest  sentit resulten més idonis, per la seva ductilitat, els elements resistents 
metàl·lics sobre ancoratge o punts de suport a l’estructura, flexibles. 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de 
l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic. 
 
MARQUESINA DE PROTECCIÓ: 
Apantallament en previsió de caiguda d’objectes, formada d’una estructura de suport generalment 
metàl·lica en forma de mènsula o peus drets (de 2 – 3 m de voladís), quallada horitzontalment de 
taulons dorments de  repartiment i  taulons, capaços de retenir, sense col·lapsar-se, un objecte de 
100 kg. de pes, desprès des d’una alçada de 15 m. i a una velocitat de 9,8 m/s. 
La principal funció de la marquesina de protecció és la d’absorbir energia d’impacte per caigudes 
d’objectes despreniments des de cotes superiors de la façana, per tal motiu es tindrà en compte per 
al seu  disseny el pes (ex. 100 kg) i l’altura de caiguda (Cinc plantes: 15 m). En aquest sentit 
resulten  per  tant  més  idonis, per  a  la  seva  ductilitat, els  elements  resistents metàl·lics sobre 
ancoratges o punts de suport a l’estructura, flexibles. 
Als efectes de càlcul es tindrà present els següents aspectes: 

- Cinemàtics: Trajectòria i allunyament (paràbola de caiguda de l’objecte) com a resultat de 
l’acció del camp gravitatori i de les velocitats horitzontal i vertical inicials. 

- Mecànics: L’estructura del conjunt haurà de resistir l’impacte en règim elastoplàstic. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la 
seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació 
a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu” i 
aquest sobre el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria). 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
PLATAFORMA  EN   VOLADIS   PER   CÀRREGA   I   DESCÀRREGA,  TOPALL   PER   A 
DESCÀRREGA DE CAMIONS, ANELLAT PER A ESCALES, MARQUESINA DE 
PROTECCIÓ: 
unitat d’amidament segons amidament de la D.T 
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PLATAFORMA METÀL.LICA PER PAS DE VEHÍCLES O PERSONES: 
m2 de superfície segons amidament de la D.T 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislacionesde los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva 
del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba 
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
UNE_EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las 
exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 

 
 
 
 
 
H15A - ELEMENTS DE PREVENCIO PER A US DE MAQUINARIA 

 
 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Sistemes de Protecció Col.lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats 
de forma solidària, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural 
que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o reduïr les conseqüències del contacte amb 
les persones o els béns materials circumdants, susceptibles de protecció. 
Per a  garantir  la  seva  eficàcia  només  cal  un  adequat  disseny,  correcta  col·locació i  regular 
manteniment. A diferencia dels EPI, no necessiten la intervenció activa de les víctimes potencials, 
perquè resultin operatius. 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i  utilitzaran de  manera que es  redueixin els riscos per als 
treballadors exposats a l’energia fora de control apantallades pel SPC, i pels usuaris d’Equip, 
Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 
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En el seu muntatge es tindrà en compte la necessitat de suficient espai lliure entre els elements 
mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. 
Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs 
necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC 
Els SPC no hauran d’utilitzar-se de forma o en operacions o en condiciones contraindicades pel 
projectista  o fabricant. Tampoc podran utilitzar-se sense els EPI previstos per a la realització de 
l’operació que es tracti. 
Els SPC solament podran utilitzar-se de forma o en operacions o en condicions no considerades pel 
projectista o fabricant, si prèviament s’ha realitzat una avaluació dels riscos que això comportaria i 
si s’han pres les mesures pertinents per a la seva eliminació o control. 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les 
adequades i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es produeixen deterioraments, trencadures o altres circumstàncies 
que comprometin la eficàçia de la seva funció. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser totalment protegits, 
hauran d’adoptar-se les precaucions i utilitzar-se les proteccions individuals apropiades per a reduir 
els riscos al mínim possible. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element 
perillós, l’operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una 
distància de seguretat suficient. 
Els SPC hauran de ser instal·lats i utilitzats de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se de 
forma incontrolada, posant en perill la seguretat dels treballadors. 
Els SPC no hauran de sotmetre’s a sobrecàrregues, sobrepressions o tensions excessives que puguin 
posar en perill la seguretat dels treballadors beneficiaris o la de tercers. 
El  muntatge  i  desmuntatge  dels  SPC  hauran  de  realitzar-se  de  manera  segura,  especialment 
mitjançant el compliment de les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin 
suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions 
es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva 
o hauran de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
Les eines manuals que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques i 
grandària  adequats a l’operació a realitzar. La seva col·locació i transport no haurà d’implicar 
riscos per ala seguretat dels treballadors. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i manteniment, fixats pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25 ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, 
delegat per l’emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la 
seva amortització, que vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació 
a l’estat de la tècnica, amb independència de la seva data de fabricació. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu” i 
aquest sobre el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria). 

 

 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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CARCASA DE MALLA: 
m2 de superfície realment protegida segons les indicacions de la D.T 

 
PORTIC  PROTECCIÓ  BOLCADA,  PROTECTOR  REGULABLE  DE  SERRA  CIRCULAR, 
PARELL DE VÀLVULES ANTIRETROCÈS DE FLAMA, LIMITADOR DE GIR DE GRUA: 
unitat segons amidament de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
REAL DECRETO 1435/92 Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 
disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de 
las legislacionesde los estados miembros sobre máquinas. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 56/95 Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real 
Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva 
del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba 
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
UNE_EN 1263-1 1997 Redes de seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
REAL DECRETO 1513/91 Real Decreto 1513/1991, de 11 de octubre, por el que se establecen las 
exigencias sobre certificados y las marcas de los cables, cadenas y ganchos. 

 
 
 
 

52 H6 - TANCAMENTS I DIVISORIES 
 

H6A - TANCAMENTS DE MALLES METAL.LIQUES 

H6AA - TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIO: 
Col.locació de reixat d'1,5 a 2 m d'alçària, de malla d'acer i desmuntatge del mateix. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Amb malla de torsió senzilla 
- Amb bastidor i malla electrosoldada o malla ondulada de ferro dolç 

S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
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- Amb pals de tub col.locats sobre daus de formigó 
- Ancorat a l'obra 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col.locació de l'element 
- Formació de les bases per als suports, o del forat en l'obra 
- Col.locació dels elements que formen el reixat 
- Tesat del conjunt 
- Desmuntatge del tancament 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La reixa ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells 
previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 
Quan la reixa ha d'anar col.locada sobre daus de formigó, els suports s'han d'ancorar a aquestes 
bases que no han de quedar visibles. 
Llargària de l'ancoratge dels suports: 

 
+----------------------------------------------+ 
¦Alçària reixat (m) ¦Llargària ancoratge (cm) ¦ 
¦-------------------¦--------------------------¦ 
¦ 1,5 ¦ >= 30 ¦ 
¦ 1,8 o 2 ¦ >= 35 ¦ 
+----------------------------------------------+ 

 
Toleràncies d'execució: 

- Distància entre suports: 
+------------------------------------------------------+ 
¦Tipus reixa ¦ Tolerància (mm) ¦ 
¦-----------------------------------¦------------------¦ 
¦Reixa amb malla de torsió senzilla ¦ ± 20 ¦ 
¦-----------------------------------¦------------------¦ 
¦Reixa amb bastidor de 2 x 1,8 m ¦ ± 2 ¦ 
¦-----------------------------------¦------------------¦ 
¦Reixa amb bastidor de 2,5 x 1,5 m ¦ ± 5 ¦ 
¦2,65 x 1,5 m o 2,65 x 1,8 m ¦ ¦ 
+------------------------------------------------------+ 

 
- Replanteig .................................................................................................................. ± 10 mm 
- Nivell ........................................................................................................................... ± 5 mm 
- Aplomat ....................................................................................................................... ± 5 mm 

 
REIXAT ANCORAT A L'OBRA: 
Distància entre els suports......................................................................................................... 2 m 

 
REIXAT AMB MALLA DE TORSIO SENZILLA: 
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç repartits uniformement als trams rectes i a les 
cantonades. 
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapuntes. 
Distància entre els suports tensors ................................................................................... 30 - 48 m 
Nombre de cables tensors.............................................................................................................. 3 
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntant ................................................................. 7 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes per 
mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
H6AZ - ELEMENTS AUXILIARS TANCAMENTS MALLES METAL.LIQUES 

 
 

1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIO: 
Col.locació a l'obra de portes formades per perfils metàl.lics, malla electrosoldada, ondulada o de 
torsió , mecanismes i muntants de suport i desmuntatge de les mateixes. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 
- Fonamentació dels muntants (excavació del pou i reblert amb formigó) o ancoratge a obres de 

fàbrica 
- Muntatge de la porta 
- Falcat provisional 
- Neteja i protecció 
- Desmuntatge de la porta 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El bastiment s'ha d'ancorar per mitjà de daus de fonament de morter de ciment 1:4. Aquestes bases 
d'ancoratge  no  han  de  quedar  vistes.  Alhora  s'ha  d'ancorar  als  tancaments  laterals  per  mitjà 
d'ancoratges galvanitzats. 
Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst. 
No han de gravitar càrregues sobre el bastiment. 
El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials. 
Distància entre els ancoratges del parament..................................................................... <= 60 cm 
Ancoratge del bastiment als fonaments............................................................................ >= 35 cm 
Dimensions dels daus ....................................................................................... >= 30 x 30 x 30 cm 
Franquícia de la fulla al paviment ..................................................................................... >= 8 mm 

.................................................................................................... <= 12 mm 
Franquícia de la fulla al bastiment .................................................................................... <= 4 mm 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig .................................................................................................................. ± 10 mm 
- Nivell ........................................................................................................................... ± 3 mm 
- Aplomat ....................................................................................................................... ± 3 mm 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 

 
El bastiment s'ha de muntar amb elements que mantinguin el seu aplomat i el seu nivell fins que 
quedi ben travat. 
Totes les fixacions de manyeria s'han de fer amb cargols o amb soldadura. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 

53 HB - SENYALITZACIO PROVISIONAL 
 
 
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT 

 
HB2A - PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Perfil longitudinal flexible d'acer galvanitzat de secció doble ona de característiques AASHO per a 
barreres de seguretat, col.locats sobre suports en la seva posició definitiva. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig per al repartiment dels trams 
- Col.locació i fixació dels trams 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar fixat als suports i a les bandes dels costats per mitjà de cargols i femelles d'acer 
galvanitzat, d'acord amb les especificacions de la D.T. 
El conjunt de bandes no pot tenir més discontinuïtats que les indicades expressament a la D.T., o 
les aprovades per la D.F. 
La unió de les bandes ha de coincidir amb un suport. 
A les unions, les bandes s'han de sobreposar en sentit contrari al de la circulació del carril al que 
protegeixen. 
L'alçada de la barrera ha de ser la indicada a la D.T. 
Toleràncies d'execució: 

- Alçària........................................................................................................................... ± 2 cm 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de començar el muntatge la D.F. ha d'aprovar el replanteig. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
Les bandes només es poden tallar amb equip oxiacetilènic a taller. El tall s'ha de polir amb pedra 
d'esmeril. 
No és permès el tall amb arc elèctric, serra o cisalla. 
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 
La banda es pot corbar a l'obra fins un radi de 50 m. 
Per radis inferiors les bandes s'han de treballar a taller. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
m de llargària realment col.locat d'acord amb les especificacions de la D.T. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

 
 
 
HB2B - SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES 

 
 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Suports per a barreres de seguretat flexibles. 
S'han considerat els tipus de suport següents: 

- Amb amortidors 
- Sense amortidors 

S'han considerat els tipus de col.locació següents: 
- Clavat 
- Formigonat 
- Soldat 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Col.locat clavat: 

- Replanteig 
- Clavat del perfil 

Col.locat formigonat: 
- Replanteig 
- Apuntalament provisional 
- Formigonat del dau 
- Retirada dels apuntalaments 

Col.locat soldat: 
- Replanteig 
- Soldat a la placa base 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col.locat a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades al replanteig 
per la D.F. 
L'alçada del suport per sobre del terreny ha de permetre la col.locació de la banda o bandes a 
l'alçada sobre el ferm que indica la D.T. 
Ha de ser estable i capaç de rebre les empentes previstes a la D.T. sense deformacions. 
Toleràncies d'execució: 

- Replanteig ..................................................................................................................... ± 3 cm 
- Alçària........................................................................................................................... ± 2 cm 
- Aplomat .................................................................................................................... ± 1 cm/m 

 
AMB AMORTIDORS: 
Els amortidors han d'estar col.locats a la posició correcta, segons les indicacions de la D.T. Les 
fixacions s'han de fer amb cargols d'acer galvanitzat. 

 
COL.LOCAT CLAVAT: 
Els suports han d'estar clavats en terrenys naturals, amb les característiques previstes a la D.T. 
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COL.LOCAT FORMIGONAT: 
El formigó del dau de suport no ha de tenir buits, ni elements que disminueixin la seva secció. 
Grandària mínima del dau de formigó ...................................................................30 x 30 x 30 cm 

 
COL.LOCAT SOLDAT: 
El cordó de soldadura ha de ser continu a la base del perfil. 
Les soldadures no han de tenir defectes que constitueixin seqüència en una longitud superior a 10 
mm. 
La zona del suport afectada per la soldadura ha d'estar pintada amb pintura de zinc. 

2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de col.locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt que ha d'aprovar la D.F. 

 
COL.LOCAT CLAVAT: 
La maquinària utilitzada no ha de produir danys ni deformacions al perfil ni al seu recobriment. 

 
COL.LOCAT FORMIGONAT: 
Abans d'executar la partida han d'estar fets els forats a terra. 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha d'utilitzar abans que comenci el seu adormiment. 
No es  poden donar cops ni  produir vibracions als suports fins que el  formigó assoleixi una 
resistència de 30 kp/cm2. 

 
COL.LOCAT SOLDAT: 
La pletina on s'ha de soldar el suport ha d'estar ancorada prèviament. 
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i humitats, i a una temperatura superior a 5°C. 
La soldadura ha de ser elèctrica manual, per arc descobert, amb elèctrodes fusibles de qualitat 
estructural bàsica. 
La soldadura ha de ser de qualitat 3 com a mínim, i ha de ser un cordó continu de 4 mm de gruix. 
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies a unir de greixos, òxids i pintures. 
Després d'executar un cordó de soldadura i abans de començar el següent s'ha de netejar l'escòria 
per mitjà de piqueta i raspall. 
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb la NBE EA-95, per operaris qualificats per a fer 
el tipus de soldadura segons la UNE_EN 287-1. 
L'ordre i disposició dels cordons de soldadura han de ser els indicats als articles 3.3, 3.4, 3.5 de la 
NBE-104/1966. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat realment col.locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la D.T. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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HB2Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A BARRERES DE SEGURETAT 

 
 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Peces especials per a barreres de seguretat. 
S'han considerat els elements següents: 

- Extrem ancorat de barrera flexible 
- Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat flexibles 
- Peça reflectora a dues cares per a barreres de seguretat 

 
EXTREM ANCORAT DE BARRERA FLEXIBLE: 
Ha d'estar sòlidament unit a la barrera per mitjà de cargols i femelles d'acer galvanitzat, d'acord 
amb les especificacions de la D.T. 
La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport. 

 
TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX: 
La peça i la barrera s'han de superposar de manera inversa al sentit de circulació del carril al que 
protegeixen. 
La unió amb la barrera ha de coincidir amb un suport. 

 
PEÇA REFLECTORA: 
Ha d'estar col.locada de manera que els conductors vegin la cara vermella a la seva dreta i la blanca 
a la seva esquerra. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Abans de començar el muntatge la D.F. ha d'aprovar el replanteig. 
No es poden perforar ni tallar les peces a l'obra. 
Per les fixacions s'han d'utilitzar els forats fets a taller abans del procés de galvanitzat. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat de quantitat realment col.locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la D.T. 

4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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HBB - SENYALITZACIO VERTICAL 

 
HBB1 - SENYALS DE PERILL, PRECEPTIUS I DE REGULACIO 

 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació  o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en 
forma de plafó o un color, segons procedeixi. 

 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 

- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 

part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La  senyalització  indiscriminada  pot  provocar confusió o  despreocupació en  qui  ho  rebi, 

eliminant la seva eficàcia preventiva. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

- La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en 
el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs 
en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers alienes hi sigui una possibilitat, hauran de 
col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives 
del seus respectius continguts. 

- S’instal·laran  preferentment  a  una  altura  i  posició  adequats  a  l’angle  visual  dels  seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte 
a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 

- L’emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- No se situaran gaires senyals pròxims entre si. 

Nota: En aquest punt val la pena recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals de seguretat, 
que  acostuma  a  situar-se  a  l’entrada  de  l’obra,  té  únicament  la  consideració de  plafó 
indicatiu. 

- Els  senyals  hauran  de  retirar-se  quan  deixi  d’existir  la  situació  que  justificava  el  seu 
emplaçament. 

 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització,  abalisament  i,  en  el  seu  cas,  defenses.  La  seva  forma,  suport,  colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC 
i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

- La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT  PROHIBIT”  I  “SENTIT  OBLIGATORI”  en  calçades  divergents,  que  podran 
col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 

- Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai 
inclinades. 

- El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
- Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 

Circulació. 
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- Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals 
d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 

- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

- La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris,  que  es  necessitin col·locar entre senyal i  barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

- Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, 
TR – 305). 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

- No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta 
de les  vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 
km/h. 

- L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 

vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 

poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 
Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 

- Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 
detenció  serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors 
amb armilla fotoluminiscent. 

- Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació 
de  l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i 
formant en  planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui 
inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

- Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l’ús,  com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin 
estat o no utilitzades. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLAQUES I SENYALS: 
Unitat de quantitat instal.lada a la'obra d'acorda amb la D.T. 
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SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de  sustancias nuevas y  clasificación, envasado y  etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación "NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios" 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba 
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073  1997  Principios básicos  y  de  seguridad para  interfaces hombre-màquina,  el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE_EN 60204-1  1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 

 
 
 
 
 
HBB2 - SENYALS D'INFORMACIO I DE DIRECCIO 

 
 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació  o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en 
forma de plafó o un color, segons procedeixi. 

 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 

- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 

part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La  senyalització  indiscriminada  pot  provocar confusió o  despreocupació en  qui  ho  rebi, 

eliminant la seva eficàcia preventiva. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
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- La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en 
el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs 
en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers alienes hi sigui una possibilitat, hauran de 
col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives 
del seus respectius continguts. 

- S’instal·laran  preferentment  a  una  altura  i  posició  adequats  a  l’angle  visual  dels  seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte 
a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 

- L’emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- No se situaran gaires senyals pròxims entre si. 

Nota: En aquest punt val la pena recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals de seguretat, 
que  acostuma  a  situar-se  a  l’entrada  de  l’obra,  té  únicament  la  consideració de  plafó 
indicatiu. 

- Els  senyals  hauran  de  retirar-se  quan  deixi  d’existir  la  situació  que  justificava  el  seu 
emplaçament. 

 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització,  abalisament  i,  en  el  seu  cas,  defenses.  La  seva  forma,  suport,  colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC 
i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

- La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT  PROHIBIT”  I  “SENTIT  OBLIGATORI”  en  calçades  divergents,  que  podran 
col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 

- Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai 
inclinades. 

- El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
- Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 

Circulació. 
- Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals 

d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 

compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

- La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris,  que  es  necessitin col·locar entre senyal i  barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

- Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, 
TR – 305). 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

- No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta 
de les  vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 
km/h. 

- L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
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- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 
vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 

- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 
poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 

Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 

- Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 
detenció  serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors 
amb armilla fotoluminiscent. 

- Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació 
de  l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i 
formant en planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui 
inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

- Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l’ús,  com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin 
estat o no utilitzades. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLAQUES I SENYALS: 
Unitat de quantitat instal.lada a la'obra d'acorda amb la D.T. 

 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de  sustancias nuevas y  clasificación, envasado y  etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación "NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios" 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba 
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
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UNE_EN 60073  1997  Principios básicos  y  de  seguridad para  interfaces hombre-màquina,  el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE_EN 60204-1  1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 

 
 
 
 
 
HBBA - SENYALS DE SEGURETAT LABORAL 

 
 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació  o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en 
forma de plafó o un color, segons procedeixi. 

 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 

- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 

part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La  senyalització  indiscriminada  pot  provocar confusió o  despreocupació en  qui  ho  rebi, 

eliminant la seva eficàcia preventiva. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

- La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en 
el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs 
en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers alienes hi sigui una possibilitat, hauran de 
col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives 
del seus respectius continguts. 

- S’instal·laran  preferentment  a  una  altura  i  posició  adequats  a  l’angle  visual  dels  seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte 
a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 

- L’emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- No se situaran gaires senyals pròxims entre si. 

Nota: En aquest punt val la pena recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals de seguretat, 
que  acostuma  a  situar-se  a  l’entrada  de  l’obra,  té  únicament  la  consideració de  plafó 
indicatiu. 

- Els  senyals  hauran  de  retirar-se  quan  deixi  d’existir  la  situació  que  justificava  el  seu 
emplaçament. 

 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització,  abalisament  i,  en  el  seu  cas,  defenses.  La  seva  forma,  suport,  colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC 
i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
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- La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT  PROHIBIT”  I  “SENTIT  OBLIGATORI”  en  calçades  divergents,  que  podran 
col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 

- Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai 
inclinades. 

- El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
- Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 

Circulació. 
- Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals 

d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 

compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

- La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris,  que  es  necessitin col·locar entre senyal i  barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

- Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, 
TR – 305). 

- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

- No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta 
de les  vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 
km/h. 

- L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 

vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 

poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 
Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 

- Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 
detenció  serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors 
amb armilla fotoluminiscent. 

- Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació 
de  l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i 
formant en  planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui 
inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

- Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l’emprador. 
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La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l’ús,  com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin 
estat o no utilitzades. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLAQUES I SENYALS: 
Unitat de quantitat instal.lada a la'obra d'acorda amb la D.T. 

 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de  sustancias nuevas y  clasificación, envasado y  etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación "NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios" 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba 
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073  1997  Principios básicos  y  de  seguridad para  interfaces hombre-màquina,  el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE_EN 60204-1  1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 

 
 
 
 
 
HBBZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A SENYALITZACIO VERTICAL 

 
 

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

DEFINICIÓ: 
Una senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una 
indicació  o una obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en 
forma de plafó o un color, segons procedeixi. 

 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 

- La senyalització mai no elimina el risc. 
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- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per 
part dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 

- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La  senyalització  indiscriminada  pot  provocar confusió o  despreocupació en  qui  ho  rebi, 

eliminant la seva eficàcia preventiva. 
 

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
- La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en 

el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs 
en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de tercers alienes hi sigui una possibilitat, hauran de 
col·locar-se els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives 
del seus respectius continguts. 

- S’instal·laran  preferentment  a  una  altura  i  posició  adequats  a  l’angle  visual  dels  seus 
destinataris, tenint en compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte 
a senyalitzar o, quant es tracti d’un risc general, en l’accés a la zona de risc. 

- L’emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- No se situaran gaires senyals pròxims entre si. 

Nota: En aquest punt val la pena recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals de seguretat, 
que  acostuma  a  situar-se  a  l’entrada  de  l’obra,  té  únicament  la  consideració de  plafó 
indicatiu. 

- Els  senyals  hauran  de  retirar-se  quan  deixi  d’existir  la  situació  que  justificava  el  seu 
emplaçament. 

 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització,  abalisament  i,  en  el  seu  cas,  defenses.  La  seva  forma,  suport,  colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC 
i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

- La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’ exceptua el cas dels senyals 
“SENTIT  PROHIBIT”  I  “SENTIT  OBLIGATORI”  en  calçades  divergents,  que  podran 
col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura. 

- Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai 
inclinades. 

- El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
- Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, distints dels que figuren en el Codi de 

Circulació. 
- Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals 

d’1 min. (s/velocitat limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 

compondrà, com a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

- La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
complementaris,  que  es  necessitin col·locar entre senyal i  barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

- Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les 
circumstàncies, els següents elements: 

- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima 
permesa a la carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer 
senyal de limitació pot situar-se prèviament a la de perill “OBRES”. 

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, 
TR – 305). 
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- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 

- No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta 
de les  vies, llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 
km/h. 

- L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa 

vermella i negra. Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es 

poden comunicar visualment o mitjançant radio telèfon. 
Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 

- Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la 
detenció  serà regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors 
amb armilla fotoluminiscent. 

- Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació 
de  l’obstacle amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i 
formant en  planta una alineació recta l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui 
inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

- Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur 
per l’ús,  com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin 
estat o no utilitzades. 

3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PLAQUES I SENYALS: 
Unitat de quantitat instal.lada a la'obra d'acorda amb la D.T. 

 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de  sustancias nuevas y  clasificación, envasado y  etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación "NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios" 
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DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba 
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE_EN 60073  1997  Principios básicos  y  de  seguridad para  interfaces hombre-màquina,  el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE_EN 60204-1  1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 

 
 
 
 
 

HBC - ABALISAMENT 

HBC1 - ABALISAMENT 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
L’abalisament consisteix en la delimitació d’una zona a fi d’acotar uns límits que no es desitja que 
siguin ultrapassats. 

 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 

- L'abalisament mai no elimina el risc. 
- Un correcte abalisament no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part 

dels projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament. 
- L'abalisament  indiscriminada  pot  provocar  confusió  o  despreocupació  en  qui  ho  rebi, 

eliminant la seva eficàcia preventiva. 
 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 

- L’emplaçament de l’abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
- L’abalisament hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu 

emplaçament. 
 
CRITERIS D’ ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES: 

- No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent 
senyalització,  abalisament  i,  en  el  seu  cas,  defenses.  La  seva  forma,  suport,  colors, 
pictogrames i dimensions es correspondran amb l’establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC 
i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 

- Les  barreres  tubulars  portàtils,  solament  poden  utilitzar-se  com  element  de  defensa  o 
abalisament, si disposen en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els 
elements de defensa són els del tipus TD (barrera“Jersei” o barana metàl·lica). 

- Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’explanació de la carretera, es 
compondrà, com a mínim, dels següents elements: 

- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18). 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’explanació. 

- La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la 
barrera, en funció de la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals 
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complementaris, que  es  necessitin col·locar entre senyal i  barrera. Finalitzats els treballs 
hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap obstacle en la calçada. 

- Per a l’abalisament de carrils provisionals s’adoptaran les següents precaucions: 
- Col·locació de cons separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment. 
- Captafars separats 5 – 10 m en corba i doble recta. 

- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el 

sentit de la marxa i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en 
ambdós extrems quan estiguin en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats. 

- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d’intensitat diària superior a 500 vehicles, les 
barreres  portàtils tindran reflectors les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, 
podran emprar-se captafars o bandes reflectores verticals de 10 cm d’espessor, centrades sobre 
cadascuna de les bandes vermelles. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la D.G.T. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc 
assignat, seguint les instruccions del fabricant i la D.G.T. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, 
per un responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels abalisaments és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no 
utilitzades. 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
CON, PEÇA REFLECTORA, LLUMENERA, PÒRTIC DE LIMITACIÓ D’ALÇÀRIA, BALISA, 
FITA, CASCADA LLUMINOSA, LLANTERNA, CADENA DE DELIMITACIÓ: 
unitat segons amidament D.T. 

 
CINTA D’ABALISAMENT, GARLANDA, TANCA, BARRERA: 
m de llargària segons amidament D.T. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 485/97 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
REAL DECRETO 363/95 Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el 
reglamento sobre notificación de  sustancias nuevas y  clasificación, envasado y  etiquetado de 
sustancias peligrosas. 
8.3-IC Señalización de Obras 
ISO 3864-84 Safety colours and safety signs 
UNE 23-033-81 (1) Seguridad contra incendios. Señalización. 
NBE-CPI-1996 Real Decreto 2177/1996, de 4 de octubre por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación "NBE-CPI 96: Condiciones de protección contra incendios de los edificios" 
REBT 1973 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 
UNE 1-063-59 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 
UNE 48-103-94 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
DIN 2403 Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
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UNE_EN 60073  1997  Principios básicos  y  de  seguridad para  interfaces hombre-màquina,  el 
marcado y la identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE_EN 60204-1  1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: 
Requisitos generales. 

 
 
 
 

54 HQ - EQUIPAMENTS 
 

HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 

HQU1 - MODULS PREFABRICATS 
 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 
DEFINICIÓ: 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal 
d’obra, durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La  seva  instal·lació és  obligatòria  en  obres  en  què  es  contracten  a  més  de  20  treballadors 
(contractats + subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, 
respecte  a les instal·lacions del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al 
personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el personal que 
hi  participi  pugui  gaudir  d’aquests  serveis,  descomptant  aquesta  prestació  del  pressupost  de 
Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera 
que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus 
d’implantació   per   al   personal,  les   característiques,  superfícies  habilitades  i   qualitats,  es 
correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb uns 
mínims  de  qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció oficial, havent-se de 
realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de 
l’obra. 

 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El  contractista  està  obligat  a  posar  a  disposició  del  personal  contractat,  les  instal·lacions 
provisionals de salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament 
suficient,  digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot 
centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a 
utilitzar els esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el 
seu àmbit personal d’utilització, les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament  es  destinarà  un   personal  mínim,  per  a  fer-se  càrrec  del  buidat  de  recipients 
d’escombraries i la seva retirada, així  com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les 
casetes provisionals del personal d’obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos 
higiènics o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 

 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
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Es  reemplaçaran  els  elements  deteriorats,  es  netejaran,  engreixaran,  pintaran,  ajustaran  i  es 
col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu” i 
aquest sobre el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria). 

 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per 
amortització temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat 
del  contractista), en funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de 
l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 
treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 

 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 
LEY 31/1995 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
REAL DECRETO 486/97 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
REAL DECRETO 1627/97 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen 
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
REAL DECRETO 1215/97 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo. 
REAL DECRETO 664/97 Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo. 
ORDEN 25/3/1998 Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
ORDEN 9/3/1971 Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
ORDEN 28/8/1970 Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de 
Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica. 
DECRETO 2413/1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba 
el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
ORDEN 20/5/1952 Orden Ministerial de 20 de mayo de 1952, Reglamento de Seguridad e Higiene 
del trabajo en la indústria de la construcción. 
CONVENIO OIT 62/1937 Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de 
seguridad en la indústria de la edificación 
NBE-MV 102-1975 Acero laminado para estructuras de edificación. 
NTE-QTG/1976 Cubiertas: TEJADOS GALVANIZADOS 
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