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PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ FACULTATIVES I ECONÒMIQUES 

 

Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que 

hauran d'acomplir els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva 

col·locació a l'obra i les que hauran de manar l'execució de qualsevol tipus d'instal·lacions i d'obres 

accessòries i dependents. Per a qualsevol tipus d'especificació, no inclosa en aquest Plec, es tindrà 

en compte el que indiqui la normativa vigent. 

 

Capítol Preliminar: Disposicions Generals 

 

Naturalesa i objecte del Plec General 

 

Article 1.- El  present Plec General  de  Condicions  té  caràcter supletori del Plec de Condicions 

particulars del Projecte. 

 

Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular l'execució de les 

obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat  exigibles  i precisen les intervencions que 

corresponen, segons  el  contracte  i  d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor  o propietari 

de l'obra, al Contractista o constructor de l'obra,  als  seus  tècnics  i  encarregats,  a  l'Enginyer  i a 

l'Aparellador  o  Enginyer  Tècnic, així com les relacions entre ells i les seves obligacions 

corresponents en ordre a l'acompliment del contracte d'obra. 

 

Documentació del Contracte d'Obra 

 

Article  2.-  Integren  el   contracte   els   documents  següents relacionats  per  ordre de relació pel 

que es refereix al valor de les seves especificacions en cas d'omissió o contradicció aparent: 

 

1. Les  condicions  fixades  en  el  mateix  document de contracte d'empresa o arrendament d'obra 

si és que existeix. 

2. El Plec de Condicions particulars. 

3. El present Plec General de Condicions. 

4. La  resta  de la  documentació del Projecte  (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 

 

Les ordres i  instruccions de la Direcció facultativa de  les obres s'incorporen al Projecte com a 

interpretació, complement o precisió de les seves determinacions. En  cada document, les 

especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a 

escala. 
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Capítol I: Condicions Facultatives 

 

Epígraf 1: Delimitació General de Funcions Tècniques 

 

L'Enginyer Director 

 

Article 3.- Correspon a l'Enginyer Director: 

 

a) Comprovar  l'adequació  de  la   fonamentació projectada  a  les característiques reals del sòl. 

b) Redactar  els  complements  o  rectificacions  del projecte que calguin. 

c) Assistir  a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal 

de resoldre les contingències que es  produïssin  i impartir les instruccions complementàries   que 

calguin per aconseguir la solució arquitectònica correcta. 

d) Coordinar  la  intervenció  en obra d'altres tècnics que, en el seu cas, concorrin a la direcció  

amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el promotor en l'acte de 

la recepció. 

f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb l'Aparellador  o 

Enginyer, el certificat de final d'obra. 

 

L'Aparellador o Enginyer  

 

Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Enginyer: 

 

a) Redactar  el  document  d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb  el  previst  a  l'article  1.4. de 

les Tarifes d'Honoraris aprovades per RD 314/1979, de 19 de gener. 

b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la normativa tècnica 

d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres. 

c) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb 

l'Enginyer i amb el Constructor. 

d) Comprovar  les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el 

treball, controlant-ne la seva correcta execució. 

e) Ordenar  i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb les normes tècniques i amb 

les regles de bona construcció. 

f) Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials, 

instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  

control, així  com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries per assegurar la 

qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats 

n'informarà puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la 

contingència no es resolgués s'adoptaran  les   mesures   que  calguin  donant-ne compte  a 

l'Enginyer. 

g) Fer les amidaments d'obra executada i donar  conformitat, segons les relacions establertes, a 

les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
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h) Subscriure,  juntament amb  l'Enginyer,  el certificat  final d'obra. 

 

El Constructor 

 

Article 5.- Correspon al Constructor: 

 

a) Organitzar els  treballs  de  construcció,  redactant els plans d'obra que calguin i projectant o 

autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 

complementin les previsions contemplades a l'estudi o estudi bàsic, en funció del seu propi 

sistema d'execució de l'obra.. 

c) Subscriure amb l'Enginyer i l'Aparellador o Enginyer Tècnic, l'acte de replanteig de l'obra. 

d) Ostentar  la  direcció  de  tot  el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions 

dels subcontractistes. 

e) Assegurar  la  idoneïtat  de  tots  i cadascun dels materials i elements   constructius   que  

s'utilitzen,  comprovant-ne  els preparats  en  obra  i  rebutjant,  per iniciativa pròpia o per 

prescripció   de   l'Aparellador   o   Enginyer   Tècnic, els subministraments o prefabricats que no 

comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 

f) Custodiar  el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi 

practiquin. 

g) Facilitar  a  l'Aparellador  o  Enginyer  Tècnic,  amb  temps suficient,  els  materials  necessaris  

per l'acompliment de la seva comesa. 

h) Preparar  les  certificacions  parcials d'obra i la proposta de liquidació final. 

i) Subscriure  amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

j) Concertar les  assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant l'obra. 

 

El Contractista 

 

Article 6.- Responsabilitats del Contractista i dels subcontractistes 

 

De conformitat amb el art. 11.2 del Reial Decret 1627/1997, de 24 de octubre, el Contractista i els 

subcontractistes seran responsables de la execució correcta de les mesures preventives fitxades 

en el Pla de seguretat i salut en el relatiu a les obligacions que els corresponguin a ells directament 

o, en el seu cas, als treballadors autònoms per ells contractats.  Admès, el Contractista i els 

subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es deriven del incompliment 

de les mesures previstes en el Pla, en els termes de l’apartat 2 del article 42 de la Llei 31/1995, de 

8 de novembre, de prevenció dels riscos laborals. 

 

Article 7.- Responsabilitats específiques del Contractista 

 

De conformitat amb el art. 17.6 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, de ordenació de 

l’edificació, el Contractista respondrà directament dels danys materials causats en l’edifici per vicis 

o defectes derivats de la imperícia, falta de capacitat professional o tècnica, negligència o 
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incompliment de les obligacions atribuïdes al Cap de obra i demés persones físiques o jurídiques 

que de ell depenguin. Quant el Contractista subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques 

la execució de determinades parts o instal·lacions de l’obra, serà directament responsable dels 

danys materials per vicis o defectes en la seva execució. Així mateix el Contractista respondrà 

directament dels danys materials causats en el edifici per les deficiències dels productes de 

construcció adquirits o acceptats per ell. 

 

Article 8.- Subcontractistes i “destajistas” 

 

Perquè el Adjudicatari de les obres pugui “destajar” part de les mateixes, es precisa l’autorització 

de la Direcció de la Obra, que es trobi facultada per rebutjar qualsevol “destajista” per manca en 

el seu judici de les condicions necessàries. 

En cap cas podrà deduir-se relació contractual alguna entre aquests “destajistas” i la Propietat, 

estant sempre responsable el Adjudicatari de la obra davant ella o davant una tercera persona, de 

totes les activitats de dits “destajistas” i de les obligacions derivades del compliment dels seus 

treballs. 

La propietat no mantindrà relació alguna amb els citats “destajistas”. El Contractista queda obligat 

a comunicar en aquests les condicions del present article i a enviar a la Propietat si aquesta el 

sol·licités, una copia del contracte entre ambdues en que així es faci constar. 

La obra que el Contractista pugui donar a “destajo” no podrà excedir del vint-i-cinc per cent (25%) 

del valor total de cada contracte, excepte autorització expressa del Enginyer Director. 

 

Epígraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista 

 

Verificació dels documents del projecte 

 

Article 9.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la documentació 

aportada li resulta suficient per a la  comprensió  de  la  totalitat  de l'obra contractada, o en cas 

contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents. 

 

Pla de Seguretat i Salut 

 

Article 10.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi de Seguretat i 

Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que s'haurà d'aprovar, abans de 

l'inici de l'obra, pel coordinador en matèria de seguretat i salut o per la direcció facultativa en cas 

de no ser necessària la designació de coordinador. 

 

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en matèria de seguretat i 

salut durant l'execució de l'obra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, o una 

empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

 

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mides 

preventives fixades en el pla de seguretat i salut,  relatiu a les obligacions que els hi corresponguin 
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a ells directament o, en tot cas, als treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i 

subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment 

de les mides previstes en el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de 

Prevenció de Riscos Laborals. 

 

Oficina a l'obra 

 

Article 11.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o taulell 

adequat, on s'hi puguin estendre i consultar els plànols. 

En l'esmentada oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció Facultativa: 

- El  projecte  d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Enginyer. 

- La Llicència d'obres. 

- El Llibre d'Ordres i Assistències. 

- El Pla de Seguretat i Salut. 

- La documentació  de  les assegurances esmentades en  l'article 5.j) 

 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment 

condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 

 

El Llibre d'Incidències, que haurà de restar sempre a l'obra, es trobarà en poder del coordinador 

en matèria de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessària la designació de coordinador, en 

poder de la Direcció Facultativa. 

 

Descripció de les obres 

      

Article 12.- Les obres a realitzar queden perfectament definides en els Plànols i en la Memòria, 

que a tots els efectes es considera que forma part integrant de aquest Plec. El mencionat en el 

Plec i omès en els Plànols o viceversa, haurà de ser considerat com si estigués exposat en tots dos 

documents. 

El contractista deurà confrontar els documents i deurà informar de seguida a la Direcció Tècnica 

de l’obra de les contraindicacions, omissions o errors que trobés, els quals deuran reflectir-se en 

l’Acte de Replanteig. 

D’acord amb el indicat en el present Plec, correspon a la Direcció Tècnica de les obres l’aclariment 

dels dubtes que puguin plantejar-se durant l’execució dels treballs així com la definició de les parts 

que no estiguessin suficientment tractades. 

 

Representació del Contractista 

 

Article 13.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a 

delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, amb dedicació plena i amb 

facultats per representar-lo i adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la 

Contracta. 

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
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Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions 

particulars d'índole facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o 

grau mig, segons els casos. 

El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o especialista que el 

Constructor s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i el temps de dedicació compromesa. 

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació suficient per part del 

personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà l'Enginyer per ordenar la paralització de les 

obres, sense cap dret a reclamació, fins que sigui esmenada la deficiència. 

 

Presència del Constructor en l'obra 

 

Article 14.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o encarregats, estarà present 

durant la jornada legal de treball i acompanyarà l'Enginyer o l'Aparellador o Enginyer Tècnic en les 

visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements 

que es considerin necessaris i subministrant-los les dades que calguin per a la comprovació dels 

amidaments i liquidacions. 

 

Facilitats per la inspecció 

  

Article 15.- El Contractista proporcionarà a la Direcció Tècnica o als seus Delegats o Representants, 

tota classe de facilitats per el replanteig, reconeixement, amidaments i proves de materials, així 

com per la inspecció de la ma d’obra en tots els treballs, amb la finalitat de comprovar el 

compliment de les condicions establertes en aquest Plec, permetent l’accés a totes les parts de la 

obra i fins i tot als tallers o fàbriques on es produeixin els materials o es realitzin els treballs per les 

obres. 

 

Treballs no estipulats expressament 

 

Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona 

construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi expressament determinat als 

documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu esperit i recta interpretació, ho 

disposi l'Enginyer dins els límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada unitat 

d'obra i tipus d'execució. 

En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà que cal un 

reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variació que suposi 

increment de preus d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en 

més d'un 10 per 100. 

 

Contradiccions u omissions del projecte 

 

Article 12.- En cas de contradicció entre els plànols i el Plec, prevaldrà el prescrit en aquest últim. 

Les omissions en els plànols i en el Plec o les descripcions errònies de l’obra que siguin 

manifestament indispensables per portar a cap l’esperit o intenció exposats en els plànols o en el 
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Plec, o que, pel seu us i costum deguin ser realitzades, no sols no eximeixen al Contractista de la 

obligació de executar aquestos detalls d’obra omesos o erròniament descrits, sinó que, per el 

contrari, deuran ser executats com si haguessin estat completades i correctament especificades 

en els plànols i en el Plec. 

 

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 

 

Article 13.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 

indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 

precisament per escrit al Constructor que estarà obligat a tornar els originals o les còpies 

subscrivint amb la seva signatura el conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o 

instruccions que rebi, tant de l'Aparellador o Enginyer Tècnic com de l'Enginyer. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa vulgui fer el 

Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que l'hagués 

dictat, el qual donarà al Constructor el corresponent rebut si així ho sol·licités. 

 

Article 14.- El Constructor podrà requerir de l'Enginyer o de l'Aparellador o Enginyer Tècnic, 

segons les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta 

interpretació i execució del projecte. 

 

Modificacions del Projecte 

 

Article 15.- La Propietat podrà introduir abans de començar les obres o durant la seva execució les 

modificacions que cregui necessàries, encara que no estiguin previstes en el projecte i encara que 

introdueixi substitucions de unes classes de fàbriques o materials per altres. 

Aquestes modificacions seran obligatòries per el Contractista, utilitzant els preus corresponents al 

Quadre nº1 del Concurs en la quantia que es consideri convenient, encara que aquestos no 

s’haguessin utilitzat per formar els Pressupostos del Projecte, sempre que no alterin el pressupost 

general de Adjudicació, a els preus admesos en el contracte. 

Tot ell deurà portar-se a cap amb el estricte compliment del establert en la Llei de Contractes de 

l’Estat i Reglamentació vigent, així com el disposat en els Plecs de Condicions Administratives 

General i Particular per la contractació de la presenta obra. 

 

Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 

 

Article 16.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions 

demanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, a través de l'Enginyer, davant 

la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de 

Condicions corresponents. Contra disposicions d'ordre tècnic de l'Enginyer o de l'Aparellador o 

Enginyer Tècnic, no s'admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva 

responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a l'Enginyer, el qual 

podrà limitar la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per aquest 

tipus de reclamacions. 
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Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Enginyer 

 

Article 17.- El Constructor no podrà recusar als Enginyers, Aparelladors, o personal encarregat per 

aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres 

facultatius per als reconeixements i amidaments. 

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò estipulat a l'article 

precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 

 

Faltes del personal 

 

Article 18.- L'Enginyer, en el cas de desobediència  a  les seves instruccions, manifesta 

incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podrà 

requerir el Contractista perquè aparti de l'obra als dependents o operaris causants de la 

pertorbació. 

 

Article 19.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i 

industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense 

perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de l'obra. 

 

Ordres i comunicacions a l’obra 

 

Article 20.- Les ordres escrites lliurades al Contractista el seran per duplicat, havent per la seva 

part retornar un exemplar firmat en el que consti el corresponent assabentat. Aquestos escrits 

poden ser substituïts per un “llibre de ordres” amb fulls numerats, en el que se expendran les que 

es dictin durant el curs de les obres, que deuran ser firmades per ambdues parts quedant la 

matriu en el llibre i lliurant la corresponent copia firmada al Contractista. 

El Contractista no pot, en cap cas ni sota cap pretext, negar-se a firmar l'assabentat d’una ordre o 

disposició que li sigui cursada. Si creu oportú efectuar alguna reclamació contra ella deurà 

formular per escrit a la Direcció de la Obra dins el termini de vuit (8) dies de haver rebut dita 

ordre. La citada reclamació no el eximeix de l’execució de l’ordre de servei, encara que al estudiar-

la pugui donar lloc a una compensació econòmica, si el estimés convenient dita Direcció. 

 

Epígraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans auxiliars 

 

Camins i accessos 

 

Article 21.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalització i el seu 

tancament o ballat. 

L'Aparellador o Enginyer Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 

 

Replanteig 
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Article 22.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les 

referències principals que mantindrà com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs 

es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos en la seva oferta. 

El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Enginyer Tècnic i una vegada 

aquest últim hagi donat la seva conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que 

haurà de ser aprovat per l'Enginyer, i serà responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest 

tràmit. 

 

Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 

 

Article 23.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions 

Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels períodes parcials 

assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en conseqüència, 

l'execució total es dugui a terme dins del termini exigit en el Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a l'Enginyer i a l'Aparellador o 

Enginyer Tècnic del començament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipació. 

 

Ordre dels treballs 

 

Article 24.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte 

aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi convenient 

variar. 

 

Facilitat per a altres Contractistes 

 

Article 25.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de 

donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que siguin encomanats a tots 

els altres Contractistes que intervinguin en l'obra. Això sense perjudici de les compensacions 

econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o 

subministraments d'energia o altres conceptes. 

En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la Direcció Facultativa. 

 

Finalització de les obres 

 

Article 26.- Les obres finalitzaran dins del termini determinat en els Plecs de Base de la Licitació, a 

partir del moment de l’Adjudicació de les Obres. 

 

Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 

 

Article 27.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, 

no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Enginyer en tant 

es formula o tramita el Projecte Reformat. 

El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la Direcció 
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de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de 

caràcter urgent, anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li serà consignat en un 

pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 

 

Pròrroga per causa de força major 

 

Article 28.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no 

pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els 

terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, 

previ informe favorable de l'Enginyer. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a 

l'Enginyer la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que degut a això 

s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per l'esmentada causa 

sol·licita. 

 

Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra 

 

Article 29.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres 

estipulats, al·legant com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a 

excepció del cas en què havent-ho sol·licitat per escrit no se li hagués proporcionat. 

 

Condicions generals d'execució dels treballs 

 

Article 30.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les modificacions 

que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la 

Direcció Facultativa i per escrit, lliurin l'Enginyer o l'Aparellador o Enginyer Tècnic al Constructor, 

dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb allò especificat a l'article 11. 

Durant l'execució de l'obra es tindran en compte els principis d'acció preventiva de conformitat 

amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

Al llarg de l’execució deuran fer-se proves parcials, controls de recepció, etc. de tots els elements 

que hagi indicat la Direcció Tècnica. Particularment totes les unions o trams de tuberies, 

conductes, teles o elements que per necessitats d’obra tinguin de quedar ocults, havent de ser 

exposats per la seva inspecció o expressament aprovats, avanç de cobrir-los o col·locar les 

proteccions requerides. 

No es procedirà a formigonar cap element estructural sense haver set comprovades les 

armadures per el Aparellador o Enginyer Tècnic de la obra. 

 

Obres ocultes 

 

Article 31.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de 

l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests 

documents s’estendran per triplicat i se n'entregaran: un a l'Enginyer; l'altre a l'Aparellador; i el 

tercer, al Contractista. Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran 

d'anar suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables per a 
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efectuar les amidaments. 

 

Treballs defectuosos 

 

Article 32.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les 

"Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de Condicions i realitzarà tots i 

cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò especificat també en l'esmentat document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és responsable de l'execució dels 

treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la 

seva mala execució o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense 

que li exoneri de responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Enginyer Tècnic, 

ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que 

sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte. 

 

Com a conseqüència de l’expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Enginyer Tècnic detecti 

vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no 

reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs, o un cop 

finalitzats, i abans de ser verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts 

defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot això a 

càrrec de la Contracta. 

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i reconstrucció ordenades, es 

plantejarà la qüestió davant l'Enginyer de l'obra, que ho resoldrà. 

 

Vicis ocults 

 

Article 33.- Si l'Aparellador o Enginyer Tècnic tingués raons de pes per creure en l'existència de 

vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar a qualsevol moment, i 

abans de la recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer 

els treballs que suposi que són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Enginyer. Les 

despeses que ocasionin seran a compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin 

realment, en cas contrari seran a càrrec de la Propietat. 

 

Dels materials i dels aparells. La seva procedència 

 

Article 34.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els 

punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de Condicions 

Tècniques preceptuï una procedència determinada. 

Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de presentar 

a l'Aparellador o Enginyer Tècnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en 

la qual s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de 

cadascun. 

 

Dels medis auxiliars 
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Article 35.- Seran per compte i risc del Contractista les bastides, cimbras, maquines y demés 

mitjans auxiliares que per a la deguda marxa i execució dels treballs es necessitin. Tots ells, 

sempre y quant no s’hagi estipulat el contrari, quedaran en benefici del Contractista, sense 

que aquest pugui fundar cap reclamació en la insuficiència d’aquests mitjans, quant aquests 

estiguin detallats en el pressupost y consignats per partides alçades, inclosos en els preus de 

les unitats de obra o inclosos en las determinacions de Estudi de seguretat y salut o Estudi 

bàsic de seguretat y salut y, en el seu cas, en el Pla de seguretat i salut por el Coordinador. Dits 

elements hauran de disposar-se en obra d’acord amb les prescripcions contingudes en aquests 

documents, sent per tant responsabilitat del Contractista qualsevol avaria o accident personal 

por l’incompliment d’aquestes prescripcions.  

La maquinaria y altres elements de treball hauran d’estar en perfectes condiciones de 

funcionament, i quedaran adscrits a la obra durant el curso de l’execució de les unitats en que 

hauran d’utilitzar-se. 

 

Presentació de mostres 

 

Article 36.- A petició de l'Enginyer, el Constructor li presentarà les mostres dels materials amb 

l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 

 

Materials no utilitzables 

 

Article 37.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-los ordenadament i en 

el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin 

utilitzables en l'obra. 

Es retiraran de l'obra o es portarà a l'abocador, quan així sigui establert en el Plec de Condicions 

particulars vigent en l'obra. 

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan així ho ordeni 

l'Aparellador o Enginyer Tècnic, però acordant prèviament amb el Constructor la seva justa 

taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les despeses del seu transport. 

 

Materials i aparells defectuosos 

 

Article 38.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la qualitat 

prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de 

prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu 

objecte, l'Enginyer, a instàncies de l'Aparellador o Enginyer Tècnic, donarà ordre al Constructor de 

substituir-los per altres que satisfacin les condicions o acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin 

en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta. 

Si els materials, elements d’instal·lacions o aparells fossin defectuosos, però acceptables a criteri 

de l'Enginyer, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el 

Constructor prefereixi substituir-los  per altres en condicions. 
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Despeses ocasionades per proves i assaigs 

 

Article 39.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, 

per persones que no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del 

promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. Generalitat de Catalunya) 

 

Neteja de les obres 

 

Article 40.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa 

com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no siguin 

necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè l'obra 

ofereixi bon aspecte. 

 

Obres sense prescripcions 

 

Article 41.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i pels quals no 

existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant 

del Projecte, el Constructor s'atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció 

Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles i pràctiques de la bona construcció. 

 

 

Epígraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes 

 

De les recepcions provisionals 

 

Article 42.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Enginyer comunicarà a la Propietat la 

proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepció 

provisional. 

Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de l'Enginyer i de 

l'Aparellador o Enginyer Tècnic. Es convocarà també als tècnics restants que, en el seu cas, 

haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en aspectes parcial o unitats 

especialitzades. Amb objecte de comprovar que les obres compleixen les prescripcions  de la 

Reglamentació vigent y les especificacions de las Instruccions Tècniques, així com, realitzar una 

engegada correcta de les seves instal·lacions i comprovar mitjançant els assajos que siguin 

requerits, les prestacions de funcionament, seguretat i qualitat que son exigides. Totes i cada 

una de les proves es realitzaran en presencia de la Direcció Tècnica qui donarà fe dels resultats 

per escrit. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’estendrà un acta amb tants exemplars com 

intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si 

les obres es trobessin en estat de ser admeses. 

Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat corresponent de final 



PLEC DE CONDICIONS 

14 

 
Equipament esportiu especialitzat per a la pràctica del tennis al Prat de Llobregat 

d'obra. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es farà constar en l'acta i es donarà al 

Constructor les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a 

subsanar-los, finalitzat el qual, s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció 

provisional de l'obra. 

Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte amb pèrdua de la 

fiança. 

 

Documentació final d'obra 

 

Article 43.- L'Enginyer Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 

especificacions i contingut disposats per la legislació vigent i, si es tracta d'habitatges, amb allò 

que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, 

de 21 d'abril. 

 

 

Amidament definitiva dels treballs i liquidació provisional de l'obra 

 

Article 44.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per l'Aparellador o 

Enginyer Tècnic a la seva amidament 

 definitiva, amb la assistència precisa del Constructor o del seu representant. S’estendrà 

l'oportuna certificació per triplicat que, aprovada per l'Enginyer amb la seva signatura, servirà per 

l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en 

concepte de fiança. 

 

Termini de garantia 

 

Article 45.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en 

qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou mesos. 

 

Conservació de les obres rebudes provisionalment 

 

Article 46.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les 

recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. 

Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la vigilància, neteja i reparacions 

causades per l'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en 

les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 

 

De la recepció definitiva 

 

Article 47.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en 

igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessarà 

l'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec aquells desperfectes inherents a la conservació 
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normal dels edificis i quedaran només subsistents totes les responsabilitats que poguessin 

afectar-li per vicis de construcció. 

 

Pròrroga del termini de garantia 

 

Article 48.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l'obra, no es trobés en 

les condicions degudes, la recepció definitiva s'aplaçarà i l'Enginyer-Director marcarà al 

Constructor els terminis i formes en què s'hauran de fer les obres necessàries i, si no s'efectuessin 

dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el contracte amb pèrdua de la fiança. 

 

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida  

 

Article 49.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el 

termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, 

instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en 

condicions de ser recomençada per una altra empresa. 

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en 

l'article 35. 

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò que es disposà en els 

articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats però acceptables a criteri de 

l'Enginyer Director, s'efectuarà una sola i definitiva recepció. 

 

Resolució del contracte 

 

Article 50.- Seran causa de resolució del Contracte les incloses en el mateix. 

Acordada la resolució del contracte, la Propietat fixarà al Contractista un termini para abandonar 

la obra y retirar las instal·lacions auxiliars y l’equip aportat a l’execució de la mateixa. 

Rescissió 

Article 51.- En cas de rescissió, qualsevol quin sigui el motiu, regirà allò establert en el RD 2/2000 

del 16 de juny de Contractes de les Administracions Públiques. 

Obligacions generals 

Article 52.- Seran a compte del Contractista les despeses d’Inspecció i Vigilància de les obres, així 

com les càrregues fiscals que es derivin de les disposicions legals vigents. 

  

Obra completa 

 

Article 53.- Les feines descrites en el present Projecte, constitueixen una obra completa en el 

sentit exigit en l’article 58 del Reglament General per la Contractació d’Obres  de l’Estat, essent 

per tant susceptible de ser entregada al us general. 
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Relacions legals i responsabilitat amb el Públic 

 

Article 54.-  El Contractista haurà d’obtenir al seu càrrec tots els permisos o llicències necessàries 

per l’execució de les obres, amb excepció dels corresponents a l’expropiació de les zones 

d’ubicació de les obres. 

El Contractista serà responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant la 

execució de les obres i haurà de donar compte de les troballes a la DF i col·locar-les sota la seva 

custodia, estant obligat a sol·licitar dels Organismes i empreses existents a la ciutat, la informació 

referent a les instal·lacions soterranies que poguessin resultar malmeses per les obres. 

Capítol II: Condicions Econòmiques 

Epígraf 1: Principi general 

 

Article 55.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre 

puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació d'acord amb les condicions 

contractualment establertes. 

 

Article 56.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden exigir-se recíprocament 

les garanties adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament. 

 

 

Epígraf 2: Fiances 

 

Article 57.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments següents, segons 

que s'estipuli: 

a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del 

preu total de contracta (art.53). 

b) Mitjançant retenció a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporció. 

 

 

Fiança provisional 

 

Article 58.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a 

prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, 

i exceptuant estipulació distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per 

cent (3 per 100) com a mínim, del total del pressupost de contracta. 

El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execució d'una obra o servei per la mateixa, haurà de 

dipositar en el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de 

Condicions particulars del Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu 

import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicació de l'obra, 

fiança que pot constituir-se en qualsevol de les formes especificades en l'apartat anterior. 
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El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa establerta en el Plec de 

Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la data en què sigui 

comunicada l'adjudicació i en aquest termini haurà de presentar l'adjudicatari la carta de 

pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. 

L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la l'adjudicació, i l'adjudicatari 

perdrà el dipòsit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 

 

Execució de treballs amb càrrec a la fiança 

 

Article 59.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar 

l'obra en les condicions contractades, l'Enginyer-Director, en nom i representació del Propietari, 

els ordenarà executar a un tercer o, podrà realitzar-los directament per administració, abonant el 

seu import amb la fiança dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el 

propietari, en el cas que l'import de la fiança no fos suficient per cobrir l'import de les despeses 

efectuades en les unitats d'obra que no fossin de recepció. 

 

De la seva devolució en general 

 

Article 60.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedeixi 

trenta (30) dies 

un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva de l'obra. La propietat podrà exigir que el Contractista 

li acrediti la liquidació i saldo dels seus deutes causats per l'execució de l'obra, tals com salaris, 

subministraments, subcontractes... 

 

Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials  

 

Article 61.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Enginyer Director, accedís a fer recepcions 

parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui retornada la part proporcional de la fiança. 

 

Epígraf 3: Dels preus 

 

Composició dels preus unitaris 

 

Article 62.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos 

directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 

 

Es consideren costos directes: 

 

a) La mà d'obra, amb els seus plusos, càrregues i assegurances socials, que intervinguin 

directament en l'execució de la unitat d'obra. 

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de què es 

tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 
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c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció d'accidents i 

malalties professionals. 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per l'accionament o 

funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 

e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, sistemes i equips 

anteriorment citats. 

 

Es consideraran costos indirectes: 

 

Les despeses d’instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de magatzems, 

tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal tècnic i 

administratiu adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es 

xifraran en un percentatge dels costos directes. 

 

Es consideraran despeses generals: 

 

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de l'administració, 

legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes 

(en els contractes d'obres de l'Administració pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 

per 100 i un 17 per 100.) 

 

Benefici industrial 

 

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides 

anteriors. 

 

Preu d'Execució material  

 

S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes 

excepte el  

Benefici Industrial. 

 

Preu de Contracta 

 

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el 

Benefici Industrial. 

L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 

 

Preus de contracta. Import de contracta 

 

Article 63.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es contractessin a 

risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a 

dir, el preu d'execució material més el tant per cent (%) sobre aquest últim preu en concepte de 
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Benefici Industrial de Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en 

les Condicions Particulars se n'estableixi un altre de diferent. 

 

Preus contradictoris 

 

Article 64.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant l'Enginyer 

decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar 

alguna circumstància imprevista. 

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre l'Enginyer i el Contractista abans de 

començar l'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si 

subsisteix la diferència s'acudirà, en primer lloc, al concepte més anàleg dins del quadre de preus 

del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més freqüent en la localitat. 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 

 

Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 

 

Article 65.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamació o 

observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar augment dels preus 

fixats en el quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres 

(amb referència a Facultatives). 

 

Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus 

 

Article 66.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país respecte a 

l'aplicació dels preus  o de la forma de mesurar les unitats d'obra executades, es respectarà allò 

previst en primer lloc, al Plec General de Condicions Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de 

Condicions particulars. 

 

De la revisió dels preus contractats 

 

Article 67.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la revisió dels preus en tant 

que l'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el 

Calendari, a un muntant superior al tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de 

Contracte. 

En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la revisió 

corresponent d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el 

Contractista la diferència en més que resulti per la variació de l'IPC superior al 3 per 100. 

No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el 

Calendari de la oferta. 
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Emmaguetzament de materials 

 

Article 68.- El Contractista està obligat a fer els emmaguetzaments de materials o aparells d'obra 

que la Propietat ordeni per escrit. 

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat 

d'aquest; de la seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 

Epígraf 4: Obres per administració 

 

Administració 

 

Article 69.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les gestions que calgui per a la 

seva realització les porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant 

seu o bé mitjançant un constructor. 

Les obres per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: 

a) Obres per administració directa. 

b) Obres per administració delegada o indirecta. 

 

Obres per administració directa 

 

Article 70.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el Propietari per si 

mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix Enginyer-Director, autoritzat 

expressament per aquest tema, porti directament les gestions que calguin per a l'execució de 

l'obra, adquirint-ne els materials, contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, 

intervenint directament en totes les operacions precises perquè el personal i els obrers 

contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o l'encarregat de 

la seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o com 

autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat de Propietat i 

Contractista. 

 

Obres per administració delegada o indirecta 

 

Article 71.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que convenen un 

Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les 

gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 

Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració delegada o indirecte" les 

següents: 

a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del Constructor totes les 

despeses inherents a la realització dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat de 

poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant l'Enginyer-Director en la seva representació, l'ordre i 

la marxa dels treballs, l'elecció dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-se i, a la fi, 

tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs convinguts. 

b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels treballs, aportant els seus 
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coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot allò que, en 

harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució dels treballs, percebin per això del 

Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades 

pel Constructor. 

 

Liquidació d'obres per administració 

 

Article 72.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada o indirecta, 

regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'índole 

econòmica" vigents en l'obra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administració les 

presentarà el Constructor al Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre 

expressat més endavant els documents següents conformats tots ells per l'Aparellador o Enginyer 

Tècnic: 

a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que 

justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en l'obra. 

b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la legislació vigent, 

especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria, 

acompanyant les esmentades nòmines amb una relació numèrica dels encarregats, capatassos, 

caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc., 

que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es 

presentin. 

c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs. 

d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la 

gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte del 

Propietari. 

A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o pagament de la qual 

hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 

per 100), entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de 

seguretat preventius d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per 

administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 

 

Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 

 

Article 73.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administració 

delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats 

aprovats pel propietari o pel seu delegat representant. 

Independentment, l'Aparellador o l'Enginyer Tècnic redactarà, amb la mateixa periodicitat, 

l'amidament de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes 

valoracions no tindran efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el 

contrari contractualment. 

 

Normes per a l'adquisició dels materials i aparells 
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Article 74.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració delegada es 

reserva el Propietari per a l'adquisició dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per 

gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al Propietari, o en la seva representació a 

l'Enginyer-Director, els preus i les mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva 

prèvia aprovació abans d'adquirir-los. 

 

Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 

 

Article 75.- Si l'Enginyer-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra executada que 

preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els rendiments de la mà d'obra, en totes o 

en alguna de les unitats d'obra executades fossin notablement inferiors als rendiments normals 

admesos generalment per a unitats d'obra iguals o similars, li ho notificarà per escrit al 

Constructor, amb la finalitat que aquest faci les gestions precises per augmentar la producció en la 

quantia assenyalada per l'Enginyer-Director. 

Si un cop feta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no 

arribessin als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el 

seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria 

abonar-li al Constructor en les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En 

cas de no arribar ambdues parts a un acord pel que fa als rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà 

el cas a arbitratge. 

 

Responsabilitats del constructor 

 

Article 76.- En els treballs d’Obres per Administració delegada" el Constructor només serà 

responsable dels defectes constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell 

i també els accidents o perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per 

no haver pres les mesures necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En 

canvi, i exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent, no serà responsable del mal resultat que 

poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes establertes en aquest article. 

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està obligat a reparar pel seu compte 

els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paràgraf 

anterior. 

Epígraf 5: De la valoració i abonament dels treballs 

 

Formes diferents d'abonament de les obres 

 

Article 77.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i exceptuant que en el 

Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptuï una altra cosa, l'abonament dels treballs 

s'efectuarà així: 

 

1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a base de l'adjudicació, 

disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari. 
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2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta, 

podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades. 

Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable 

estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà al Contractista l'import de les compreses 

en els treballs executats i ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els 

quals serviran de base per a l'amidament i valoració de les diverses unitats. 

 

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi i els materials diversos 

emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de l'Enginyer-Director. 

S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas anterior. 

 

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General 

de Condicions econòmiques" determina. 

 

5è. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte. 

 

Relacions valorades i certificacions 

 

Article 78.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de 

Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Contractista una relació valorada de les 

obres executades durant els terminis previstos, segons l'amidament que haurà practicat 

l'Aparellador. 

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat 

de l'amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada 

unitat d'obra, els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més 

allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a millores o 

substitucions de materials o a les obres accessòries i especials, etc. 

 

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments necessaris per estendre aquesta relació, 

l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-les d'una 

nota d'enviament, a l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepció 

d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva 

conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins 

dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Enginyer-Director acceptarà o refusarà les 

reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte de la seva resolució i podent el 

Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la resolució de l'Enginyer-Director 

en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i Legals". 

Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, l'Enginyer-Director 

expedirà la certificació de les obres executades. 

De l'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la finança s'hagi preestablert. 

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del Propietari, podrà 

certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus que figuren en els 
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documents del Projecte, sense afectar-los del tant per cent de Contracta. 

Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període al qual es refereixen, i 

tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i 

variacions que es deriven de la liquidació final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni 

aprovació ni recepció de les obres que comprenen. 

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoració es 

refereix. En cas que l'Enginyer-Director ho exigís, les certificacions s’estendran a l'origen. 

 

Millores d'obres lliurament executades 

 

Article 79.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Enginyer-Director, utilitzés materials 

de preparació més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituís una 

classe de fàbrica per una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol 

part de l'obra o, en general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que 

sigui beneficiosa a criteri de l'Enginyer-Director, no tindrà dret, no obstant, més que a 

l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricte 

subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

 

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 

 

Article 80.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole econòmica", 

vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats en partida alçada, s'efectuarà d'acord 

amb el procediment que correspongui entre els que a continuació s'expressen: 

 

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant partida 

alçada, s'abonaran previ amidament i aplicació del preu establert. 

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les 

unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 

c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alçada s'abonarà 

íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que 

l'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Enginyer-Director indicarà al 

Contractista i amb anterioritat a l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest 

compte que, en realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornals als preus que 

figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execució convinguin 

ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el Plec de 

Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 

 

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 

 

Article 81.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol índole 

especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si 

no fossin contractats amb tercera persona, el Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar 

les despeses de tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la 
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Contracta. 

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonarà juntament 

amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions 

Particulars. 

 

Pagaments 

 

Article 82.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts.  

L'import d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra conformades 

per l'Enginyer-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments. 

 

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 

 

Article 83.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat 

treballs, per al seu abonament es procedirà així: 

 

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no 

s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Enginyer-Director exigís la seva realització 

durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats 

d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en 

el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'època de la seva realització; en cas 

contrari, s'aplicaran aquests últims. 

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes ocasionats per l'ús de l'edifici, 

degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran 

els preus del dia, prèviament acordats. 

 

3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència de la 

construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà per aquests treballs res al Contractista. 

 

Epígraf 6: De les indemnitzacions mútues 

 

 

Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres 

 

Article 84.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant per mil (0/000) de 

l'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia 

d'acabament fixat en el calendari d'obra. 

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

 

Demora dels pagaments 

 

Article 85.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent a què correspon 
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el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i 

mig per cent (4,5 per 100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de 

retard i sobre l'import de l'esmentada certificació. 

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense 

realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la resolució del contracte, procedint-se 

a la liquidació corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que 

aquests reuneixin les condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la 

necessària per a la finalització de l'obra contractada o adjudicada. 

Malgrat l'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del contracte fundat en 

la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada 

sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost 

corresponent al termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 

 

Epígraf 7: Varis 

 

Millores i augments d'obra. Casos contraris 

 

Article 86.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Enginyer-Director hagi manat per 

escrit l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels 

materials i aparells previstos en el contracte. 

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els 

amidaments del Projecte, a no ser que l'Enginyer-Director ordeni, també per escrit, l'ampliació de 

les contractades. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de la 

seva execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els 

preus dels nous materials o aparells ordenats utilitzar i els augments que totes aquestes millores o 

augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. 

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Enginyer-Director introdueixi innovacions que 

suposin una reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 

 

Unitats d'obra defectuoses però acceptables 

 

Article 87.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però acceptable segons 

l'Enginyer-Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d'abonament després de 

sentir al Contractista, el qual s'haurà de conformar amb l'esmentada resolució, excepte el cas en 

què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb 

condicions, sense excedir l'esmentat termini. 

 

Assegurança de les obres 

 

Article 88.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que 

duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de l'assegurança coincidirà en cada 
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moment amb el valor que tinguin per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la 

Societat Asseguradora, en el cas de sinistre, s'ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè 

amb càrrec al compte s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El 

reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es farà per certificacions, com la resta dels 

treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en 

document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters distints del de 

reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què anteriorment s'ha exposat serà motiu 

suficient perquè el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament 

complet de despeses, materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a l'import 

dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, però sols en 

proporció equivalent a allò que representi la indemnització abonada per la Companyia 

Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aquesta 

finalitat per l'Enginyer-Director. 

En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici que hagi de ser 

assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s'entendrà que l'assegurança ha de comprendre 

tota la part de l'edifici afectada per l'obra. 

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el 

Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar 

d'aquest la seva prèvia conformitat o objeccions. 

 

Conservació de l'obra 

 

Article 89.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de l'obra durant el 

termini de garantia, en el cas que l'edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepció 

definitiva, l'Enginyer-Director, en representació del Propietari, podrà disposar tot el que calgui 

perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot el que s'hagués de menester per la seva bona 

conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de 

resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que 

l'Enginyer-Director fixi. 

Després de la recepció provisional de l'edifici i en el cas que la conservació de l'edifici sigui a càrrec 

del Contractista, no s'hi guardaran més eines, útils, materials, mobles, etc. que els indispensables 

per a la vigilància i neteja i pels treballs que fos necessari executar. 

En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està obligat a revisar i reparar 

l'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de 

Condicions Econòmiques". 

 

Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 

 

Article 90.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia 

autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin al Propietari, tindrà 

obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de 

perfecte conservació, reposant-ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per 
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aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no 

hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, ho realitzarà el 

Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança.  
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B. MATERIALS 
B0. Materials bàsics 
B01. Líquids 
B011. Neutres 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0111000. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 
- Confecció de morter
  
 

 -
                                    
                                                             
                                                                                            

- Reg de plantacions 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l’ús d’aquestes aigües, tret del cas 
que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de 
formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui ≤ 1,3 g/m3 i la densitat 
total sigui ≤ 1,1 g/cm. 
L’aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l’armat. 
Si ha d’utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva 
utilització o aquesta presenta algun dubte s’haurà de verificar que acompleix totes aquestes 
característiques: 

- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952): ≥ 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): ≤ 15 g/l (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4

- (UNE 83956) 
- Ciment tipus SR: ≤ 5 g/l (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: ≤ 1 g/l (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
- Aigua per a formigó armat: ≤ 3 g/l (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat: ≤ 1 g/l (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: ≤ 3 g/l (3.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): ≤ 15 g/l (15.000 ppm) 

Ió clor total aportat per components d’un formigó no pot superar: 
- Pretesat: ≤ 0,2% pes de ciment 
- Armat: ≤ 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: ≤ 0,4% pes de ciment 

 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: de manera que no s’alterin les seves condicions. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l’inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s’ha 
d’analitzar l’aigua per determinar: 

- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 

En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos 
anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de 
prefabricats, s’ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de 
la EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l’article 27 de la EHE. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de 
mostres segons la UNE 83951. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar l’aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel curat. 

 

B03. Granulats 
B031. Sorres 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0310500, B031600, B0315600. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del 
reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament 
d’aquest tipus de residu. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Sorra per a confecció de formigons, d’origen: 
- De pedra calcària 
- De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 
- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d’on s’han d’obtenir els àrids, 
aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director 
d’Obra, entre d’altres: 

- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa 
freqüent dels materials que se n’extraguessin. 
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 DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d’altres sulfurs oxidables: 0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d’argila (UNE 7133): ≤ 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, 
poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en 
quantitats superiors a les contemplades a la EHE. 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’article 28 de la EHE. A més, els que 
provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la 
fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa = 4 mm 
- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: ≤ 0,6% 
- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat: ≤ 0,25% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat: ≤ 7% 
- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat: ≤ 5% 
- Coeficient de Los Ángeles: ≤ 40 
- Continguts màxims d’impureses: 

- Material ceràmic: ≤ 5% del pes 
- Partícules lleugeres: ≤ 1% del pes 
- Asfalt: ≤ 1% del pes 
- Altres: ≤ 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de la EHE 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d’àrid fi que s’utilitzen per a la confecció del 
formigó. 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l’àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; 
V, varis; A, artificial i R, reciclat). 
Mida dels grànuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): ≤ 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE-
EN 1744-1): ≤ 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): ≤ 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1): ≤ 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: ≤ 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: ≤ 0,03% en pes 

Ió clor total aportat per components d’un formigó no pot superar: 
- Pretesat: ≤ 0,2% pes de ciment 
- Armat: ≤ 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: ≤ 0,4% pes de ciment 
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Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: ≤ 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: ≤ 15% 

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d’exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%: ≤ 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

- Per formigons d’alta resistència: < 40 
- Formigons en massa o armats amb fck≤30 N/mm2: < 50 

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s’ha de 
realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin 
presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali sílice o àlcali silicat, s’ha de 
realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s’ha de 
realitzar l’assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent: 
 

Límits 
Material retingut acumulat, en % en pes, en els tamisos 

4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 mm 0,063 mm 

Superior 0 4 16 40 70 77 (1) 

Inferior 15 38 60 82 94 100 100 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l’àrid. 
 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 
- Qualsevol tipus: ≤ 1,5% en pes 

- Granulat fi: 
- Granulat arrodonit: ≤ 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe 
específica d’exposició: ≤ 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 
d’exposició: ≤ 10% en pes 

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d’exposició: ≥ 70 
- Resta de casos: ≥ 75 

Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6): ≤ 5% 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-1): 

- Granulat gruixut: 
- Qualsevol tipus: ≤ 1,5% en pes 

- Granulat fi: 
- Granulat arrodonit: ≤ 6% en pes 
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 
específica d’exposició: ≤ 10% en pes 
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 
d’exposició: ≤ 16% en pes 

Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d’exposició: ≤ 0,6% en pes 
- Resta de casos: ≤ 0,3% en pes 

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

Tamís UNE 7-050 (mm) Percentatge en pes que passa pel tamís Condicions 

5,00 A A = 100 
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2,50 B 60 ≤ B ≤ 100 

1,25 C 30 ≤ B ≤ 100 

0,63 D 15 ≤ B ≤ 70 

0,32 E 5 ≤ B ≤ 50 

0,16 F 0 ≤ B ≤ 30 

0,08 G 0 ≤ B ≤ 15 

Altres condicions  

C – D ≤ 50 

D – E ≤ 50 

C – E ≤ 70 

 
Mida dels grànuls: ≤ 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials: ≤ 2% 
 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: de manera que no s’alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s’ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 
Els àrids s’han d’emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la 
seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert 
per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids 
Les sorres d’altres tipus s’han d’emmagatzemar per separat. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L’entrega de granulat a l’obra ha d’anar acompanyada d’un full de subministrament proporcionat per el 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 

- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d’autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
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- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l’àrid 
subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a carreteres i altres treballs d’obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. 

* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre. 

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d’obres públiques de Funció: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. 

* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre. 
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en 
Fàbrica 

- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs 
d’obres públiques de Funció: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. 

* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre. 

- Productes per a carreteres i altres treballs d’obres públiques i edificació de Funció: Aplicacions que 
no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. 

* Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada 
estat membre: 
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat 
de la següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 

A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d’emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l’article 28.4.1. 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al 
seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les 
especificacions del projecte i de l’article 28 de la EHE. 
En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat d’assaig, de 
com a màxim tres mesos d’antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l’article 
78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de l’àrid subministrat respecte 
l’article 28 de la EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, 
podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assajos. 
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La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del 
subministra de l’àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de 
poder realitzar els assajos següents per a verificar la conformitat de les especificacions: 

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d’argila (UNE 7133). 
- Material retingut per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 
(UNE-EN 1744-1) 
- Compostos de sofre (SO3

-) respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1) 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1) 
- Contingut de Ió Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508) 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8) 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6) 
- Assaig d’identificació per raigs X 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 

Un cop s’hagi realitzat l’apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s’han 
de prendre mostres per realitzar els assajos corresponents. 
S’ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la 
granulometria no s’ajusta a la utilitzada per a l’establiment de les dosificacions aprovades, s’hauran de 
projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’equivalent de sorra sigui inferior a: 

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d’exposició 
- 75, en la resta de casos 

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no 
compleixin l’especificació de l’equivalent de sorra, s’han de poder acceptar si l’assaig del blau de metilè 
(UNE-EN 933-9) compleix el següent: 

- Per a obres amb classe general d’exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): ≤ 0,6% en pes 
- Resta de casos: ≤ 0,3% en pes 

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d’argila 
en els fins, s’ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s’ha de poder 
utilitzar l’àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o il·lita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid 
són les mateixes que les d’un que tingui els mateixos components però sense els fins. 
S’han de poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques 
adequades, en la fabricació de formigó d’ús no estructural. 

 

B037. Tot-u 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0372000. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Material granular de granulometria contínua, utilitzat com capa de ferm. 
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S’han considerat els tipus següents: 
- Tot-u artificial 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l’indicat a la DT o en el seu defecte el que determini la DF 
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 DF. 
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents i de 
granulometria uniforme. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable sota les 
condicions possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d’altres capes de ferm, 
o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
Els materials no han de tenir terrossos d’argila, marga, matèria orgànica, ni d’altres matèries estranyes 
que puguin afectar la durabilitat de la capa. 
 
TOT-U ARTIFICIAL: 
El tot-u artificial ha d’estar compost de granulats procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de 
cantera o de grava natural. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una 
planta autoritzada legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de carreteres només es podrà 
utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
Per al trànsit tipus T2 a T4 es podran utilitzar àrids reciclats, siderúrgics, subproductes i productes inerts 
de rebuig, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides. 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d’estar continguda dins 
d’un dels fusos següents: 
 

Tamís UNE-EN 933-2 (mm) 
Tamisatge ponderal acumulat (%) 

ZA 25 ZA 20 ZAD 20 

40 100 – – 

25 75 – 100 100 100 

20 65 – 90 75 – 100 65 – 100 

8 40 – 63 45 – 73 30 – 58 

4 26 – 45 31 – 54 14 – 37 

2 15 – 32 20 – 40 0 – 15 

0,5 7 – 21 9 – 26 0 – 6 

0,25 4 – 18 5 – 18 0 – 4 

0,063 0 – 8 0 – 9 0 – 2 

 
La fracció retinguda pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-2) ha de ser inferior a 2/3 a la fracció retinguda pel 
tamís 0,250 mm (UNE-EN 933-2). 
Índex de llenques (UNE-EN 933-3): < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2): 

- Trànsit T0 a T2: < 30 
- T3, T4 i vorals: < 35 

Per a materials reciclats procedents de ferms de carretera o demolicions: 
- Trànsit de T00 a T2: > 40 
- Trànsit T3, T4 i vorals: > 45 

Per a capes granulars per a l’assentament de canonades: > 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): 

- T00 a T1: > 40 
- T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 
- Vorals de T3 i T4: > 30 

Plasticitat: 
- Trànsit T00 a T4: No plàstic 
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- Vorals sense pavimentar: 
- Límit líquid (UNE 103103): < 30 
- Índex de plasticitat (UNE 103104): < 10 

Coeficient de neteja (Annex C de la UNE 146130): < 2 
Si el material prové de reciclatge d’enderrocs (condicions addicionals): 

- Inflament (NLT-111): < 2% 
- Contingut de materials petris: ≥ 95% 
- Contingut de restes d’asfalt: < 1% en pes 
- Contingut de fusta: < 0,5% en pes 

Composició química: 
- Compostos de sofre (SO3) (UNE EN 1744-1) en el cas que el material estigui en contacte amb capes 
tractades amb ciment: < 0,5% 
- A la resta: < 1% 

Si s’utilitza àrid siderúrgic d’acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat (UNE EN 1744-1): < 5% 

Si s’utilitza àrid siderúrgic d’alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro (UNE EN 1744-1): Nul 

 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: de manera que no s’alterin les seves condicions. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assajos d’identificació del material: 

- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
- Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), 
- Assaig d’equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
- I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 

- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 
- Determinació dels límits d’Atterberg (UNE 103103 i UNE 103104) 
- Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
- Humitat natural (UNE EN 1097-5) 

- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
- Coeficient de desgast de “Los Angeles” (UNE-EN 1097-2) 
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- Coeficient de neteja (Annex C, UNE 146130), cada 1500 m3, o cada 2 dies si el volum executat és 
menor 

El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assajos si considera que els materials 
són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada s’han aprovat 10 lots 
consecutius. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN TOT-U ARTIFICIAL: 
Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assajos d’identificació del material: 

- Per a cada 5000 m3, o 1 cada setmana si el volum executat és menor: 
- Índex de llenques (UNE EN 933-3) 
- Partícules triturades (UNE EN 933-5) 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assajos d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 

 

B05. Aglomerants i conglomerants 
B052. Guixos 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0521200. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar les 
característiques d’adormiment, resistència, adherència, retenció d’aigua, densitat o altres. 
S’han contemplat els tipus de guixos següents: 

- Conglomerants a base de guix 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d’estar homologat d’acord amb el RD 1312/1986 o disposar d’una certificació de conformitat a normes 
segons l’ordre 14/01/1991. 
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. 
 
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ: 
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1): 

- Guix de construcció d’aplicació manual de designació B1: ≥ 1,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: ≥ 1,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 1 N/mm2 

Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1): 
- Guix de construcció d’aplicació manual de designació B1: > 2,0 N/mm2 
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- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: > 2,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 2 N/mm2 

Temps d’inici d’adormiment: 
- Guix de designació B1 d’aplicació manual: > 20 minuts 
- Guix de designació B1 de projecció mecànica: > 50 minuts 
- Guix de designació C6: > 20 minuts 

Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s’han de designar de la 
següent manera: 

- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1 
- Referència a la norma EN 13279-1 
- Identificació segons la norma EN 13279-1 
- Resistència a compressió 

 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en sacs, de manera que no s’alterin les seves característiques. 
 
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 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 

 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ: 
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 
1: Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Part 
2: Métodos de ensayo. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE:  
 

Producte Ús previst Característiques Sistema 

Guix de construcció i 
conglom. a base de 

guix per a la 
construcció 

En parets, envans, sostres, revest. segons 
procedeixi, p/protecció davant del foc 

d’elements estruct. i/o compartimentació 
davant del foc en edificis  

Reacció al foc 3/4 

Altres 4 

En parets, envans, sostres, revest. segons 
procedeixi, en situacions i usos no mencionats 

anteriorment 
Tots 4 

 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre l’embalatge de 
manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha 
d’anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge 
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- Referència a la norma europea EN 13279 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera: 
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe 
- Reacció al foc 
- Aïllament directe al soroll aeri 
- Resistència tèrmica 
- Característiques a les que s’aplica l’opció “Prestació No Determinada” (PND) 
- Com alternativa la designació normalitzada 

 
OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament. 
Abans de començar l’obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els certificats del 
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels 
assajos següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

- Aigua combinada: (UNE 102-032) 
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102-032) 
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102-037) 
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 102-032) 
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2) 
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2) 
- Temps d’adormiment: (UNE-EN 13279-2) 
- Índex de puresa: (UNE 102-032) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assajos sobre el material rebut. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país 
de la UE, es pot prescindir de la presentació dels assajos de control de recepció. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ: 
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la norma europea 
EN 13279-2. 
 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ: 
No es podran utilitzar a l’obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de garantia del 
fabricant, d’acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció realitzat a fabrica segons la norma 
UNE-EN 13279-1. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran els assajos per 
duplicat, sobre dues mostres tretes de l’acopi existent a l’obra. Si un qualsevol dels resultats no és 
satisfactori, es rebutjarà tot l’acopi i es faran tots els assajos esmentats a les següents cinc partides que 
arribin a l’obra. 

 

B05A. Beurades 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B05A2103. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Material format per la mescla d’un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir junts 
entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives d’elements pretesats o 
postesats. 
S’han considerat els tipus següents: 
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- Material format per la mescla d’un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir els 
junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments situats en 
interior o exteriors 

S’han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques: 
- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i additius 
orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el moment abans 
d’utilitzar- se 

 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
No ha de tenir grumolls ni principis d’aglomeració. 
 
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG): 
S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 

- CG 1: Material de rejuntat cimentós normal 
- CG 2: Material de rejuntat cimentós millorat, amb característiques addicionals (resistència alta a 
l’abrasió i absorció d’aigua reduïda) 

Característiques fonamentals: 
- Resistència a l’abrasió (EN 12808-2): ≤ 2000 mm3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3): ≥ 2,5 N/mm2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3): ≥ 15 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4): ≤ 3 mm/m 
- Absorció d’aigua (EN 12808-5): 

- Després de 30 min: ≤ 5 g 
- Després de 240 min: ≤ 10 g 

Característiques addicionals: 
- Alta resistència a l’abrasió (EN 12808-2): ≤ 1000 mm3 
- Absorció d’aigua (EN 12808-5): 

- Després de 30 min: ≤ 2 g 
- Després de 240 min: ≤ 5 g 

 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
 
Emmagatzematge: en el seu envàs d’origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit 
de la intempèrie, de manera que no se n’alterin les condicions inicials. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 

 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la 
conformidad, clasificación y designación. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA: 
A l’embalatge o a l’albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del producte 
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- Marca del fabricant i lloc d’origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 13888 
- Tipus de material de rejuntat 
- Instruccions d’us: 

- Proporcions de la mescla 
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que 
està llest per a ser aplicat 
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
- Mètode d’aplicació 
- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l’ús 
- Àmbit d’aplicació 

 

B06. Formigons de compra 
B064. Formigons estructurals en massa 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B064300C, B064500C. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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 prescripcions de la EHE-08. 
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’ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s’ha de fer 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 a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el 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 es 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 a la designació, les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d’aportar, s’han d’especificar abans de l’inici del 
subministrament. 
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El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l’article 37.2.3 de la norma EHE-08. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants sense 
que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l’ús de cendres 
volants o fum de silici 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 silici no ha de superar el 10% del pes del 
ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons 
l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08 i complir la UNE EN 934-2. 
En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 

- Si fck ≤ 50 N/mm2 , resistència stàndard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d’edat, es podran admetre com a valors de resistència a j 
dies d’edat els valors resultants de la fórmula següent: 

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp{s [1 (28/t)1/2] 
(on fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l’edat del formigó, t: 
edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d’alta 
resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d’enduriment 
ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments d’enduriment lent (CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa ≥ 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats ≥ 25 N/mm2 

Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-
W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 
80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) 
(UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 
l’aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d’hidratació (UNE-EN 14216) 

Classe del ciment: 32,5 N 
Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM): 
- 2.300 kg/m3 si fck ≤50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2 

- Formigons armats i pretesats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la 
classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d’exposició més 
favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa: ≥ 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat: ≥ 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat: ≥ 275 kg/m3 
- A totes les obres: ≤ 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la 
classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d’exposició més favorable 
ha de ser: 

- Formigó en massa: ≤ 0,65 
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- Formigó armat: ≤ 0,65 
- Formigó pretesat: ≤ 0,60 

Assentament en el con d’Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca: 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
- Consistència tova: 6 - 9 cm 
- Consistència fluida: 10-15 cm 
- Consistència líquida: 16-20 cm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant. 
L’ió clor total aportat per components d’un formigó no pot superar: 

- Pretesat: ≤ 0,2% pes de ciment 
- Armat: ≤ 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: ≤ 0,4% pes de ciment 

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l’aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l’aigua és reciclada: < 185 kg/m3 

Toleràncies: 
- Assentament en el con d’Abrams: 

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

 

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 es pot emmagatzemar. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 

 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 
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- Resistència a la compressió 
- Tipus de consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d’ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 
- Contingut de ciment per m3 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Contingut en addicions 
- Contingut en additius 
- Tipus d’additiu segons UNE_EN 934-2, si n’hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d’us del formigó 

 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assajos previs de laboratori. Per a cada dosificació 
estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 
provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua. 
Assajos característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No 
seran necessaris aquests assajos si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient 
experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es 
realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació 
correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. 
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots 
de control de com a màxim: 

- Volum de formigonament: ≤ 100 m3 
- Elements o grups d’elements que treballen a compressió: 

- Temps de formigonament ≤ 2 setmanes; superfície construïda ≤ 500 m2; Nombre de plantes ≤ 2 
- Elements o grups d’elements que treballen a flexió: 

- Temps de formigonament ≤ 2 setmanes; superfície construïda ≤ 1000 m2; Nombre de plantes ≤ 2 
- Massissos: 

- Temps de formigonament ≤ 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i 
tindran la mateixa dosificació. 
En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, 
conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08. 
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en 
totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d’un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en: 

- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 
metres 

Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de 
càlcul a compressió fcd no superior a 10 N/mm2. 
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La DF podrà eximir la realització dels assajos característics de dosificació quan el formigó que es vagi a 
subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’un 
certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors 
mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades 
d’acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte fck (N/mm2): ≤ 30 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme 
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N ≥ 1 
- Altres casos: N ≥ 3 

- Resistència característica especificada en projecte fck (N/mm2): ≥ 35 i ≤ 50 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme 
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N ≥ 1 
- Altres casos: N ≥ 4 

- Resistència característica especificada en projecte fck (N/mm2): ≥ 50 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme 
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N ≥ 2 
- Altres casos: N ≥ 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop 
efectuats els assajos, s’ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per 
a cadascuna de les N pastades controlades: x1 ≤ x2 ≤ … ≤ xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
s’acceptarà quan xi ≥ fck. A més, es considerarà com un control d’identificació, per tant els criteris 
d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció 
molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt 
exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s’acceptarà si: f(x) = x K2rN ≥ fck 
on: 

- f(x) Funció d’acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 

Coeficient: 
- Número de pastades: 

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a 
l’obra més de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* ≥ fck. 
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mitjana 
aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
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El incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de 
la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, 
arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor 
de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie. 
S’acceptarà quan: fc,real ≥ fck 
Control indirecte: S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assajos de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

 

B065. Formigons estructurals per armar 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B065960C. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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 prescripcions 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’ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s’ha de fer 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 es 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, s’ha d’especificar 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 pretesades, no pot contenir cendres volants ni 
addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
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Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l’ús 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 DF, 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-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat : Ciments comuns tipus CEM I, II/A-D (UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 
l’aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d’hidratació (UNE 80303-3) 

Classe del ciment: 32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la 
classe d’exposició (taula 37.3.2.a). 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 prescripcions de la norma EHE, en funció de la classe 
d’exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d’exposició més favorable ha de 
ser: 

- Formigó en massa: ≤ 0,65 kg/m3 
- Formigó armat: ≤ 0,65 kg/m3 
- Formigó pretesat: ≤ 0,60 kg/m3 

Assentament en el con d’Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca: 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
- Consistència tova: 6 - 9 cm 
- Consistència fluida: 10 - 15 cm 

L’ió clor total aportat pels components d’un formigó no pot excedir: 
- Pretesat: ≤ 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 es pot emmagatzemar. 
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3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

- Resistència a la compressió 
- Tipus de consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d’ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim:  
- Contingut de ciment per m3 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Contingut en addicions 
- Contingut en additius 
- Tipus d’additiu segons UNE_EN 934-2, si n’hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d’us del formigó 
 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assajos previs de laboratori. Per a cada dosificació 
estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 
provetes s’assajaran a compressió i les altres 2 a l’assaig de penetració d’aigua. 
Assajos característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 
realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s’assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No 
seran necessaris aquests assajos si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient 
experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.3 de la norma EHE-08, es 
realitzarà l’assaig de la fondària de penetració d’aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació 
correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. 
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots 
de control de com a màxim: 

- Volum de formigonament: ≤ 100 m3 
- Elements o grups d’elements que treballen a compressió: 

- Temps de formigonament ≤ 2 setmanes; superfície construïda ≤ 500 m2; Nombre de plantes ≤ 2 
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- Elements o grups d’elements que treballen a flexió: 
- Temps de formigonament ≤ 2 setmanes; superfície construïda ≤ 1000 m2; Nombre de plantes ≤ 2 

- Massissos: 
- Temps de formigonament ≤ 1 setmana 

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d’un lot procediran del mateix subministrador, i 
tindran la mateixa dosificació. 
En cas de disposar d’un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s’ha efectuat el reconeixement, 
conforme als apartats 5.1 o 6 de l’annex 19 de la EHE-08. 
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en 
totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d’un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s’utilitzin en: 

- Elements d’edificis de vivendes d’una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d’edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 
metres 

Haurà de complir, a més, que l’ambient sigui I o II, i que en el projecte s’hagi adoptat una resistència de 
càlcul a compressió fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assajos característics de dosificació quan el formigó que es vagi a 
subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’un 
certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors 
mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades 
d’acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte fck (N/mm2): ≤ 30 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme 
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N ≥ 1 
- Altres casos: N ≥ 3 

- Resistència característica especificada en projecte fck (N/mm2): ≥ 35 i ≤ 50 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme 
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N ≥ 1 
- Altres casos: N ≥ 4 

- Resistència característica especificada en projecte fck (N/mm2): ≥ 50 
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia conforme 
l’apartat 5.1 de l’annex 19 de la EHE-08: N ≥ 2 
- Altres casos: N ≥ 6 

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a control. Un cop 
efectuats els assajos, s’ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per 
a cadascuna de les N pastades controlades: x1 ≤ x2 ≤ … ≤ xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
s’acceptarà quan xi ≥ fck. A més, es considerarà com un control d’identificació, per tant els criteris 
d’acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció 
molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt 
exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s’acceptarà si: 
f(x) = x K2rN ≥ fck 
on: 

- f(x) Funció d’acceptació 
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- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 

Coeficient: 
- Número de pastades: 

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d’obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a 
l’obra més de 36 pastades del mateix formigó, s’acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* ≥ fck. 
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mitjana 
aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
L’incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de 
la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, 
arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor 
de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie. 
S’acceptarà quan: fc,real ≥ fck 
Control indirecte: S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 

- Els resultats dels assajos de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

 

B06N. Formigons d’ús no estructural 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B06NLA2C. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar la 
durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d’un material 
resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 
S’han considerat els materials següents: 

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del formigó 
estructural al procés d’abocat 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l’obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte 
CEM II/A-Q, CEM II/BQ, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
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Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S’ha de poder utilitzar fins a un 100 % d’àrid gros reciclat, sempre que compleixi 
amb les especificacions de l’annex 15 de la EHE- 08 amb respecte a les condicions físico-mecàniques i als 
requisits químics. 
S’hauran d’utilitzar additius reductors d’aigua, ja que els formigons d’ús no estructural contenen poc 
ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d’estar d’acord 
amb les prescripcions de la EHE-08. 
El control dels components s’ha de realitzar d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, i es 
recomanable que l a mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S’ha d’utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2 , tret que la DF indiqui el contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment: ≥ 32,5 
Contingut de ciment: ≥ 150 kg/m3 
Assentament en el con d’Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca: 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
- Consistència tova: 6 - 9 cm 

Toleràncies: 
- Assentament en el con d’Abrams: 

- Consistència seca: Nul 
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 

Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes: ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes: ± 3% 
- Contingut d’aigua: ± 3% 
- Contingut d’additius: ± 5% 
- Contingut d’addicions: ± 3% 

 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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 es pot emmagatzemar. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 

 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 



PLEC DE CONDICIONS

Equipament esportiu especialitzat per a la pràctica del tennis al Prat de Llobregat 25 

 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

- Resistència a la compressió 
- Tipus de consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d’ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 
- Contingut de ciment per m3 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Contingut en addicions 
- Contingut en additius 
- Tipus d’additiu segons UNE_EN 934-2, si n’hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d’us del formigó 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcta. 

La DF ha de poder eximir la realització dels assajos característics de dosificació quan el formigó que es vagi 
a subministrar estigui en possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d’un 
certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 
No s’ha d’acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’acceptarà el formigó si la mitjana 
aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s’ha definit pel seu assentament, s’acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
L’incompliment d’aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

 

B06Q. Formigons estructurals per armar amb fibres 
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0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B06QE76A. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigó amb fibres estructural (HRF), formigó que inclou a la seva composició fibres curtes, discretes i 
aleatòriament distribuïdes en una quantitat no superior al 1,5% en volum, amb o sense addicions (cendres 
volants o fum de silici), 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 prescripcions de la EHE-08. 
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’ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s’ha de fer d’acord amb el format: T-R/f-R1-R3/C/TM-TF/A 
- T: Indicatiu que serà HMF pel formigó amb fibres en massa, HAF pel formigó amb fibres armat i HPF 
pel formigó amb fibres pretesat 
- R: Resistència característica a compressió especificada, en N/mm2 

- HMF = 20,25,30,35,40 
- HAF - HPF = 25,30,35,40,45,50,55,60,70,80,90,100 

- f: Indicatiu del tipus de fibres, A(acer), P(polimèriques) i V(vidre) 
- R1, R3 : Resistència característica residual a flexotracció fR,1,k i fR,3,k, en N/mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- TF: Llargària màxima de la fibra en mm. 
- A: Designació de l’ambient al que s’exposarà el formigó 

Quan les fibres no tinguin funció estructural, R1 i R3 es substituirà per: 
- CR, per a fibres amb control de retracció 
- RF, per a fibres que milloren la resistència al foc del formigó 
- O, en la resta de casos 

La designació per dosificació s’ha de fer d’acord amb el format: T-D--G/f/C/TM/A 
- G: contingut en fibres en kg/m3 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d’establir la composició de la mescla de 
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). 
Amb anterioritat a l’inici del formigonament, el subministrador proposarà una dosificació d’obra, i 
realitzarà els assajos previs d’acord amb l’annex 22 de la EHE-08, els resultats dels quals haurà de validar 
la DF. 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es 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 a la designació, les 
garanties i les dades que el subministrador hagi d’aportar, s’han d’especificar 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-08. 
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Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir cendres volants sense 
que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%. 

- Toleràncies: 
- Consistència fluida: ± 2 cm 
- Consistència líquida: ± 2 cm 

- Contingut en fibres 
- Pes: ± 3 % 

- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2): 
- Contingut en fibres: ≤ 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l’ús de cendres 
volants o fum de silici 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 silici no ha de superar el 10% del pes del 
ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08. 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons 
l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a l’abast de la DF, o disposarà d’un 
distintiu de qualitat oficialment reconegut. 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08 i complir la UNE EN 934-2. 
En cap cas la proporció en pes de l’additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Les fibres s’incorporaran a la pastada de formigó juntament amb els granulats, preferentment desprès del 
granulat gruixut. 
Tipus de fibres: 

- Estructurals: fibres d’acer, macro fibres polimèriques i fibres de vidre 
- No Estructurals: microfibres polimèriques i fibres de vidre 

Les característiques de les fibres seran les recollides a l’annex 14, capítol VI de la EHE-08. 
Tipus de ciment: 

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-
W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 
80307) 
- Formigó armat Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) 
(UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a 
l’aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d’hidratació (UNE-EN 14216) 

Classe del ciment: 32,5 N 
Densitats dels formigons: 

- Formigons en massa (HM): 
- 2.300 kg/m3 si fck ≤50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2 

- Formigons armats i pretesats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la 
classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d’exposició més 
favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa: ≥ 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat: ≥ 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat: ≥ 275 kg/m3 
- A totes les obres: ≤ 500 kg/m3 

La relació aigua/ciment ha d’estar d’acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la 
classe d’exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d’exposició més favorable 
ha de ser: 

- Formigó en massa: ≤ 0,65 
- Formigó armat: ≤ 0,65 
- Formigó pretesat: ≤ 0,60 
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Classes d’exposició: 
- IIIb, IIIc, IV i F: Serà necessària la justificació mitjançant probes experimentals si es fan servir fibres 
d’acer al carboni sense cap protecció front la corrosió 
- Qa,Qb i Qc-: Serà necessària la justificació de la no reactivitat dels agents químics amb fibres d’acer i 
sintètiques 

El contingut en fibres d’acer amb funció estructural en un formigó serà ≥ 20 kg/m3 
El contingut en fibres en un formigó serà ≤ 1,5% en volum de formigó 
Assentament en el con d’Abrams (UNE EN 12350-2): 
El formigó amb fibres tindrà un assentament al con d’Abrams ≥ 9 cm. 

- Consistència fluida: 10-15 cm 
- Consistència líquida: 16-20 cm 

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superplastificant. 
L’augment de la consistència degut a l’ús de fibres es compensarà amb la incorporació d’additius 
reductors d’aigua, sense modificar la dosificació d’aigua prevista  Ió clor total aportat per components 
d’un formigó no pot superar: 

- Pretesat: ≤ 0,2% pes de ciment 
- Armat: ≤ 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: ≤ 0,4% pes de ciment 
- Amb fibres metàl·liques: ≤ 0,4% pes del ciment 
- Homogeneïtat de la mescla (UNE 83512-1 i UNE 83512-2): 

- Contingut en fibres: ≤ 10% 
 
 

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 es pot emmagatzemar. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 

 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Formigons designats per propietats d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 

- Resistència a la compressió 
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- Resistència residual a la tracció 
- Tipus de consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d’ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 

- Formigons designats per dosificació d’acord a l’art. 39.2 de la EHE-08, indicant com a mínim: 
- Resistència residual a la tracció 
- Contingut de ciment per m3 
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
- Tipus, classe i marca del ciment 
- Contingut en addicions 
- Contingut en additius 
- Tipus d’additiu segons UNE_EN 934-2, si n’hi ha 
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Característiques de les fibres: 

- Tipus 
- Material 
- Dimensions 
- Forma 
- Contingut de fibres per m3 (± 3 %) 

La relació de característiques de les fibres podrà ser substituïda per una referència comercial suportada 
amb una fitxa tècnica, que ha d’acceptar la DF i estarà disponible al llibre d’obra. 

- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d’us del formigó 

 

B07. Morters de compra 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0710150, B07101T1, B0710250, B0711012. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Barreja d’un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Morter adhesiu 
- Morter de ram de paleta 

El morter d’anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al afegir-li aigua 
forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de 
superfície plana i horitzontal amb acabat porós. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d’aglomeració. 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta 
adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, 
que s’han de barrejar amb aigua just abans d’utilitzar-se 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, 
additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada 
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- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals 
que el seu enduriment resulta d’una reacció química, poden presentar-se en forma d’un o més 
components 

S’han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals: 
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D’adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió 
millorats) 

 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu 
cas), per a fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d’unió i rejuntat. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Morter d’us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o 
igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior 
o igual al valor que figura especificat 

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima 
declarada per el fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum 
o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent: 

- Característiques dels morters frescos: 
- Temps d’us (EN 1015-9) 
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): ≤ 0,1% 
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’han utilitzat granulats porosos 

- Característiques dels morters endurits: 
- Resistència a compressió (EN 1015-11) 
- Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3) 
- Absorció d’aigua (EN 1015-18) 
- Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745) 
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin 
aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
- Densitat (UNE-EN 1015-10): ≤ 1300 kg/m3 

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): ≤ 2 mm 
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 

- Reacció davant del foc: 
- Material amb contingut de matèria orgànica ≤ 1,0%: Classe A1 
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%: Classe segons UNE-EN 13501-1 

 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
 
Emmagatzematge: en el seu envàs d’origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit 
de la intempèrie, de manera que no se n’alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d’emmagatzematge: 
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- Morter adhesiu: 1 any 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 

 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones. 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los morteros de albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a usos per a la construcció 
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 

A l’embalatge o a l’albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d’origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
- Instruccions d’us: 

- Proporcions de la mescla 
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que 
està llest per a ser aplicat 
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
- Mètode d’aplicació 
- Temps obert 
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
- Àmbit d’aplicació 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i 
sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d’obtenir les propietats especificades (concepte de 
prestació): 

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en 
Fàbrica 

- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes 
proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components 
que s’han declarat (concepte de recepta): 
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- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
A l’embalatge o a l’albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d’us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d’unió (adhesió) 
- Absorció d’aigua 
- Permeabilitat al vapor d’aigua 
- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 

 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, 
segons les exigències del plec de condicions. 
Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la 
consistència del morter mitjançant el mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 
provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11). 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 
 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE 
PALETA: 
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’acord a 
les condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: 

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s’acceptarà el lot 
- Si resulta inferior al 90% s’encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat 
del element corresponent. S’acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el 
projecte 

 

B09. Adhesius 
B090. Adhesius d’aplicació unilateral 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0905000. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir. 
S’han considerat els següents tipus: 
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- De poliuretà (un sol component) 
 
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser 
mesclades amb un isocianat. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La mescla preparada, després de tres minuts d’agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, 
pellofes ni dipòsits durs 
- Temperatura d’inflamació (INTA 160.232 A): ≥ 30°C 
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg 
- Temperatura d’enduriment: ≥ 15°C 
- Temps d’aplicació a 20°C: > 3 h 

Resistència química de la pel·lícula seca: 
- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies 

 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d’ús 
- Limitacions d’ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d’assecat 
- Rendiment 

Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d’inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 

 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 

 

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

 

B0A. Ferreteria 
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B0A1. Filferros 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A14200. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Fil d’acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Filferro recuit 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
 
 

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 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 

 

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

 

B0A3. Claus 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A31000. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S’han considerat els elements següents: 

- Claus d’acer 
Claus són tiges metàl·liques, punxegudes d’un extrem i amb una cabota a l’altre. 
 
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. 
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2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: empaquetats. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 

 

B0A5. Cargols 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A5AA00. 

 

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

- Cargols autoroscants amb volandera 
 
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. 
 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: empaquetats. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
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4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

B0A6. Tacs i visos 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A63H00. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt d’una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per 
adherència química o per expansió produïda per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 
S’han considerat els següents tipus: 

- 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. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, empremtes, 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. 
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3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

B0C. Plaques, planxes i taulers 
B0C6. Plaques de polièster reforçat 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0C62560. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Plaques fetes amb resines de poliester reforçat amb fibra de vidre. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Perfil grecat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de ser translúcides. 
La coloració ha d'estar feta en massa i ha de ser uniforme i estable. 
Les cares han de ser llises i no han de tenir defectes superficials com és ara fissures, cavitats, fibres lliures, 
bonys o porositats. 
Ha de ser impermeable. 
Les arestes han de ser rectes i escairades. 
Diàmetre de les bombolles: ≤ 1 mm 
Superfície de cossos estranys: ≤ 0,25 cm2 
Densitat (UNE 53-020): 1,5 g/cm3 
Contingut de fibra de vidre (UNE 53-269): ≥ 25% 
Absorció d'aigua a 20°C (UNE 53-028): ≤ 20 mg 
Variació dimensional (estufa a 100°C durant 1 h): ≤ 3% 
Disminució translúcida (immersió en aigua bullent durant 1 h): ≤ 10% valor mig, ≤ 15% valor inicial 
Augment de la duresa (estufa a 80°C): ≤ 10% valor mig, ≤ 12% valor inicial 
Estabilitat tèrmica (T): - 40°C ≤ T ≤ + 130°C 
Coeficient de conductivitat tèrmica (UNE 53-037): 0,23 W/m K 
Resistència a l'impacte (UNE 53-292): ≥ 0,95 kN/cm/cm2 
Resistència a l'esquinçament en les fixacions: ≥ 45 kg 
Resistència a la tracció (UNE 53-280): ≥ 75 N/mm2 
Resistència a la compressió (UNE 53-189): ≥ 240 N/mm2 
Reflexió de la llum (R): 5,5% ≤ R ≤ 7,5% 
Índex de refracció (UNE 53-072): 1,52 
Transparència als raigs visibles: ≥ 85% 
Transparència als raigs ultraviolats: ≥ 10% 
Transparència als raigs infrarojos: ≥ 80% 
Característiques de les plaques de perfil nervat: 

- Alçària de l’onda: 51 mm 
- Pas de l’onda: 272 mm 
- Resistència a la flexió (UNE 53-301): – 

Toleràncies: 
- Llargària: ± 10 mm 
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- Amplària nominal: ± 10 mm 
- Gruix: ± 15% 
- Escairat: ± 3° 
- Pas d'onda: ± 4 mm 

Les dades anteriors s'han de verificar segons la UNE 53-301. 
 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: empaquetades en palets. El nombre màxim de plaques per paquet depèn de la llargària. 
La placa ha de portar marcada de forma llegible i difícilment alterable la marca del fabricant i la data de 
fabricació. 
Emmagatzematge: en llocs protegits de cops i de la intempèrie, sobre una superfície plana i anivellada. Es 
permet d'apilar fins a sis alçades, separades del terra i entre elles per mitjà de llistons. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 53301:1987 Plásticos. Placas onduladas o nervadas translúcidas de poliéster reforzado con fibra de 
vidrio. Características y métodos de ensayo. 

 

B0CH. Planxes d’acer 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0CHLB0B. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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 
 

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 UNE-EN 10025-2. 
Ha de tenir el moment d’inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat indicats a la DT, i si 
alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a resistir sense superar les deformacions 
màximes admissibles, els esforços als que es veurà sotmesa. 
No ha de tenir defectes superficials, com és 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 DT o el 
triat per la DF. 
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del gravat ha de ser l’indicat a la DT. 
Tipus d’acer: S235JR 
Toleràncies: 

- Amplària de muntatge 
- Amplària nominal ≤ 700 mm: + 4 mm, - 0 m 
- Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm 
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- 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 

- Mòdul resistent i moment d’inèrcia: + 5%, - 0% 
 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s’alterin les seves 
característiques. 
Les planxes s’han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats. 
 
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar 
l’aigua, en llocs protegits d’impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por 
inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l’obra, es 
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 
condicions tècniques, incloent els resultats dels assajos següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

- Tipus d’acer, segons CTE DB SE-A. 
- Característiques del recobriment, segons UNE 36-130 
- Característiques mecàniques: 

- Resistència a la tracció 
- Allargament mínim 
- Duresa Brinell 

- Característiques geomètriques: 
- Gruix 
- Llargària 
- Amplària 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assajos sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país 
de la UE, es pot prescindir de la presentació dels assajos de control de recepció. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
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Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’entrega dels certificats de qualitat del fabricant, 
s’ha de realitzar una sèrie completa d’assajos a càrrec del Contractista. 
Els resultats dels assajos sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions especificades. 
En cas d’incompliment, s’ha de repetir l’assaig, a càrrec del contractista, sobre el doble número de 
mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin 
satisfactoris. 

 
 

B0D. Materials per a encofrats i apuntalaments 
B0D2. Taulons 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D21030. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, atapeïdes i paral·leles. 
 
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. 
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): ): 4 ≤ P ≤ 6 kN/m3 
Contingut d’humitat (UNE 56-529): ≤ 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% ≤ C ≤ 0,55% 
Coeficient d’elasticitat: 

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d’avet: Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534): ≤ 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: ≥ 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: ≥ 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres: ≥ 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: ≥ 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537): ≥ 30 N/mm2 
Resistència a l’esforç tallant: ≥ 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539): ≥ 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal: ± 2 mm 
- Gruix: 
 

Classe 

Gruix nominal (mm) 

< 50 50 a 75 > 75 

Tolerància (mm) 

T1 ± 3 ± 4 + 6, - 3 

T2 ± 2 ± 3 + 5, - 2 

T3 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 
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- Fletxa: ± 5 mm/m 
- Torsió: ± 2° 

 

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 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

B0D3. Llates 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D31000. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
 
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. 
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): ): 4 ≤ P ≤ 6 kN/m3 
Contingut d’humitat (UNE 56-529): ≤ 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% ≤ C ≤ 0,55% 
Coeficient d’elasticitat: 

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d’avet: Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534): ≤ 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: ≥ 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: ≥ 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres: ≥ 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: ≥ 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537): ≥ 30 N/mm2 
Resistència a l’esforç tallant: ≥ 5 N/mm2 
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Resistència al clivellament (UNE 56-539): ≥ 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal: ± 2 mm 
- Gruix: 

 

Classe 

Gruix nominal (mm) 

< 50 50 a 75 > 75 

Tolerància (mm) 

T1 ± 3 ± 4 + 6, - 3 

T2 ± 2 ± 3 + 5, - 2 

T3 ± 1,5 ± 1,5 ± 1,5 

 
- Fletxa: ± 5 mm/m 
- Torsió: ± 2° 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no s’alterin les 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 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

B0D7. Taulers 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D71130. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Taulers encofrats. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Tauler de fusta 
 

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 
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- Angles: ± 1° 
 

TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, atapeïdes 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): ): 4 ≤ P ≤ 6 kN/m3 
Contingut d’humitat (UNE 56-529): ≤ 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% ≤ C ≤ 0,55% 
Coeficient d’elasticitat: 

- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d’avet: Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534): ≤ 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres: ≥ 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: ≥ 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres: ≥ 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: ≥ 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537): ≥ 30 N/mm2 
Resistència a l’esforç tallant: ≥ 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539): ≥ 1,5 N/mm2 
 

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 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

B0D8. Plafons 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D81480. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Plafó d’acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l’altra amb rigiditzadors per a evitar 
deformacions. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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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. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat 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 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0DZ4000, B0DZA000, B0DZP400. 
 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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: 

- Fleixos d’acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d’encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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 procés 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 desemmotllat. 
Es prohibeix l’ús d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó, excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment. 
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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, ni les armadures o l’encofrat, i no 
ha de produir efectes perjudicials al medi ambient. 
S’ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles 
efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació. 
 

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. 
 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d’emmagatzematge: 1 any 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 

 

B0E. Materials bàsics d’aglomerats de ciment 
B0E8. Blocs de formigó cel·lular 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0E816F1. 
 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Bloc prefabricat de formigó curat en autoclau (HCA), per a obra de fàbrica, fabricat a partir de lligants 
hidràulics com son el ciment i/o calç, combinat amb materials fins de naturalesa silícica, materials 
airejants i aigua i curats amb vapor d’aigua a pressió alta en autoclaus 
S’han considerat els tipus següents: 
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 
assolir-se inferior al 5% 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes. 
Ha de ser d’un color i una textura uniformes. No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d’altres 
defectes superficials. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, ample i 
alt. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1): ≥ 1,5 N/mm2, ≥ valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de categoria I o II 
- Durabilitat: El fabricant ha de declarar la resistència al gel/desgel 
- Variació deguda a la humitat (UNE-EN 680): Ha de complir 
- Resistència a l’adherència a tallant (UNE-EN 1052-3): ≥ valor declarat per el fabricant 
- Resistència a l’adherència a flexió: ≥ valor declarat per el fabricant 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 
distribuïts de forma homogènia: 

- Peces amb ≤ 1,0%: A1 
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Dimensions (UNE-EN 772-16): 

- Llargària: ≤ 1500 mm 
- Amplària : < = 600 mm 
- Alçària : ≤ 1000 mm 

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): Ha de complir amb els límits especificats a la Taula 2 
de la UNE-EN 771-4 
- Forma: En peces que no son planes ni regulars, el fabricant ha de declarar la forma de la peça segons 
les definicions del capítol 3 de la UNE-EN 771-4 o per referència a un dibuix 
- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13): ± 50 kg/m3 del valor declarat per el fabricant 

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 772-11): ≤ valor declarat per el fabricant 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: empaquetats sobre palets. 
 
Emmagatzematge: en lloc sec, sobre superfície plana i protegits de la intempèrie. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
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4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 771-4:2004. Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón 
celular curado en autoclave. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d’error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el 
valor mitjà o amb el valor característic: 

- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en 
Fàbrica 

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a 
compressió declarada amb una probabilitat d’error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 
mitjà o amb el valor característic: 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
Ha de portar marcades en la peça, l’embalatge o en els documents de recepció, de forma visible les dades 
següents: 

- Nom, marca comercial o d’altre mitjà d’identificació del fabricant del producte 
- Data de fabricació 
- Propietats higrotèrmiques (segons l’article 4.1 del DB HE1) 
- Identificació de l’element segons els criteris de designació i descripció de la UNE-EN 771-4. 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s’ha d’acompanyar de la següent 
informació: 

- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d’origen 
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
- Referència a la norma UNE-EN 771-4 
- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, ... i us al que va destinat 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 

 

B0F. Materials bàsics de ceràmica 
B0F1. Maons ceràmics 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0F11252, B0F1D2A1. 
 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no 
portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil). 
S’han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent mes gran 
de 1000 kg/m3 

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 
assolir-se inferior al 5%. 
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En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces 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 DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets 
i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s’aprecia un so agut en ser colpejat i un color 
uniforme en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre de llarg, ample i 
alt. 
Volum de forats: 

- Massís: ≤ 25% 
- Calat: ≤ 45% 

Volum de cada forat: ≤ 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total): 

- Massís: ≥ 37,5% 
- Calat: ≥ 30% 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1): ≥ 5 N/mm2, ≥ valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de categoria I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3): ≥ valor declarat per el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): ≤ valor declarat per el fabricant, amb indicació de 
la seva categoria 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 
distribuïts de forma homogènia: 

- Peces amb ≤ 1,0%: A1 
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): ≤ valor declarat per el fabricant, amb indicació de la 
categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat per el fabricant ha d’estar dins dels límits 
següents en funció de la categoria. 

- D1: ≤ 10% 
- D2: ≤ 5% 
- Dm: ≤ desviació declarada per el fabricant en % 

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 

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. 
 
PECES HD: 
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel): Indicació de la categoria en funció del grau d’exposició 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat per el fabricant ha d’estar 
dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): ≥ 1000 kg/m3 

Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 
- Absorció d’aigua: ≤ valor declarat per el fabricant 

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 
- Barreres anticapil·laritat (UNE-EN 772-7) 

Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : ≤ valor declarat per el fabricant 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 
 
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 d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL I RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d’un edifici, el fabricant ha de 
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d’acord amb l’especificat en l’apartat 4.1 del DB-
HS 1: 

- Absorció d’aigua per capil·laritat 
- Succió o taxa d’absorció d’aigua inicial (kg/m2·min) 
- Absorció d’aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3) 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). 
*Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d’error inferior o igual al 
5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic: 
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- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en LEC DE CONDICIONS
Fàbrica 

- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). 
**Peces amb una resistència a compressió declarada amb una probabilitat d’error superior al 5%. 
Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic: 
- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 

A l’embalatge o a l’albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s’ha d’acompanyar de la següent 
informació: 

- Numero d’identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d’origen 
- Dos últims dígits del any en que s’ha imprès el marcat CE 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas 
- Referència a la norma EN 771-1 
- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions... i us al que va destinat 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assajos: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país 
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assajos de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assajos corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assajos de control 
de recepció si ho creu convenient. 
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que 
acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s’obtingui segons estableix la UNE-EN 771-3 i 
assajades segons la UNE-EN 772-1, i l’existència d’un pla de control de producció industrial que doni 
garanties. 
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en 
assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assajos, s’ha de fer les comprovacions següents: 

- Abans de començar l’obra de cada 45000 unitats que arribin a l’obra, s’ha de determinar la 
resistència a la compressió d’una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’entrega dels certificats de qualitat del fabricant, 
es realitzarà una sèrie completa d’assajos sobre el material rebut a càrrec del Contractista. 
En general, els resultats dels assajos sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades. 
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l’especificació s’obtindrà amb la fórmula: 
Rck = Rc - 1,64 s, essent: 

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1) 
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes 
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- Rci: Valor de resistència de cada proveta 
- n: Nombre de provetes assajades 

En cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de 
mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les 
especificacions exigides. 

- En element estructural incloure la verificació: 
- En el cas de l’assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions 
realitzades 

 

B0FH. Rajoles ceràmiques esmaltades i gres premsat 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0FH3182. 
 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Rajoles ceràmiques per a revestiments, verticals o horitzontals, obtingudes d’una pasta d’argila, silici, 
fundents i colorants, cuita. 
S’han considerat les peces següents: 

- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a) 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació : 

- Mètode A, rajoles extruïdes. 
- Mètode B, rajoles premsades en sec 
- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes. 

Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l’absorció d’aigua (E): 
- Grup I (E≤3%, baixa absorció d’aigua) 
- Grup II (3%≤E<10%, mitja absorció d’aigua) 
- Grup III ( E>10%), absorció d’aigua alta) 
 

Mètode de fabricació 
Grup I 
E≤3% 

Grup IIa Grup IIb Grup III 
E>10% 3%<E≤10% 

Extruïdes 
Grup AI 
E≤3% 

Grup AIIa-1 Grup AIIb-1 
Grup AIII 

Grup AIIa-2 Grup AIIb-2 

Premsades en sec 

Grup BI-a 
E≤0,5% 

Grup BIIa Grup BIIb Grup BIII 
Grup BI-b 

E>0,5% 

 
Com a mínim el 95% de les rajoles han d’estar lliures de defectes visibles que puguin afectar l’aspecte 
d’una superfície més gran de rajola. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de ser rectes i 
la cara vista plana. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Toleràncies: 
Totes aquestes toleràncies s’han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 

- Grup AI-a, AI-b, AII-a1 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2% 
- Gruix: ± 10% 
- Rectitud de costats: ± 0,6% 
- Planor: ± 1,5% 
- Ortogonalitat: ± 1% 
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- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2% 
- Gruix: ± 10% 
- Rectitud de costats: ± 0,6% 
- Planor: ± 1,5% 
- Ortogonalitat: ± 1% 

- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb 
- Llargària i amplària respecte a les 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: ± 0,5% 
- 116 - 400 peces/m2: ± 1% 

- Ortogonalitat: 
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,6% 
- 116 - 400 peces/m2: ± 1% 

- Grup BIII 
- Llargària i amplària respecte a les 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: ± 0,6% 
- Planor: + 0,5%, - 0,3% 
- Ortogonalitat: ± 0,5% 

Totes aquestes toleràncies s’han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 
 
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES: 
Característiques essencials: 

- Reacció al foc: A1 
- Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament ≥3000N.UNE-EN ISO 10545-4): 

- Grup AI-a: ≥28 N/mm2 
- Grup AI-b: ≥23 N/mm2 
- Grup AII-a1: ≥20 N/mm2 
- Grup AII-a2: ≥13 N/mm2 
- Grup AII-b1: ≥17,5 N/mm2 
- Grup AII-b2: ≥9 N/mm2 
- Grup AIII: ≥8 N/mm2 
- Grup BI-a: ≥35 N/mm2 
- Grup BI-b: ≥30 N/mm2 
- Grup BII-a: ≥22 N/mm2 
- Grup BII-b: ≥18 N/mm2 
- Grup BIII: Si gruix ≥7,5 mm mínim ≥12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2 

- Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental d’objectes sobre 
àrees de transit (UNE-EN-12004) 
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2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: empaquetades, en caixes. 
 
Emmagatzematge: en el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 14411:2007. Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.  
 

5. CONDICIONS DE CONTROL I RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació 
de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre’s 
a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la 
Decisió 2000/605/CE), 
- Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o Classe: 
A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre’s a assaig de reacció al foc (per 
exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), 
- Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació de 
vianants i vehicular, 
 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no subjectes a 
reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses: 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
- Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses, 
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació 
de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a requisits de seguretat durant l’ús: 
- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 

Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d’anar marcades amb: 
- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d’origen 
- Marcat corresponent a la primera qualitat. 
- La referència a l’annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la classificació, quan 
sigui aplicable 
- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no modular 
- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada) 

L’embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que 
disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s’ha d’acompanyar per la següent informació: 

- Referència a la norma UNE-EN 14411 
- Nom o marca del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- Classificació del producte i usos finals previstos. 
- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions tècniques. 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el 
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d’acord amb 
l’especificat en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
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- Conductivitat tèrmica (W/m·K) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 

 
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER REVESTIMENTS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assajos: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país 
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assajos de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assajos corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assajos de control 
de recepció si ho creu convenient. 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assajos, s’ha de fer les comprovacions següents: 

- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que arribin a 
l’obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec 
de condicions tècniques, incloent els resultats dels assajos següents, realitzats per un laboratori 
acreditat: 

- Resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14) 
- Resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14) 
- Resistència a l’abrasió (UNE-EN ISO 10545-7) 
- Adherència al morter de ciment (ASTM C 482) 

- Sobre 10 rajoles: 
- Absorció d’aigua (UNE-EN ISO 10545-12) 
- Resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4) 
- Comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2) 
- Aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2) 

- Sobre 5 rajoles: 
- Resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12) 
- Resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11) 
- Resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9) 
- Resistència a l’àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14) 

- Sobre 3 rajoles: 
- Duresa a la ratllada (escala de mohs) 

- Sobre 1 rajola: 
- Coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assajos sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER REVESTIMENTS: 
S’han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN PECES PER REVESTIMENTS: 
Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’entrega dels certificats de qualitat del fabricant, 
s’ha de realitzar una sèrie completa d’assajos a càrrec del Contractista. 
Es repetirà l’assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot 
Només s’acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris. 
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B4. Materials per a estructures 
B44. Materials d’acer per a estructures 
B44Z. Planxes i perfils d’acer 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B44Z5011, B44Z5015, B44Z5026, B44Z5A2A. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Perfils d’acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a 
taller. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Perfils d’acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d’acer S275JR, segons 
UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d’acer 
S275JR, segons UNE-EN 10025-2 

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

S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb resistència 
millorada a la corrosió atmosfèrica): 

- Una capa d’imprimació antioxidant 
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 
l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de 
condicions tècniques de subministrament següents: 

- Perfils d’acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: UNE-EN 10025-1 i 
PNE-EN 10025-5 

Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació 
abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és 
aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció 
transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al 
paquet o sobre el primer producte del mateix. 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes: 

- Perfil IPN: UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034 
- Perfil UPN: UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T: UNE-EN 10055 
- Rodó: UNE-EN 10060 
- Quadrat: UNE-EN10059 
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- Rectangular: UNE-EN 10058 
- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051 
 

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 les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament 
d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant 
per al producte a aplicar. 
La pintura d’emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s’utilitzarà si ha 
superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura del recipient. 
Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l’aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert 
temps. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm 
de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que 
no s’hagi inspeccionat la unió. 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
 
Emmagatzematge: seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegits de la intempèrie, de manera que no s’alterin les seves condicions. 
No s’han d’utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
kg de pes necessari subministrat a l’obra, calculat segons les especificacions de la DT, d’acord amb els 
criteris següents: 

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

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones 
técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 
técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A 
UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER LAMINAT: 
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
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- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació 
abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és 
aplicable, la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció 
transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al 
paquet o sobre el primer producte del mateix. 
 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó: 
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en 
Fàbrica 

El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s’ha de col·locar sobre el producte 
acompanyat per: 

- El número d’identificació de l’organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 

- Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons 
el capítol 2 de la norma EN 10025-1 
- Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assajos: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país 
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assajos de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assajos corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assajos de control 
de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a 
mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció 
requerida (UNE-EN 10204). 
A efectes de control d’apilament, la unitat d’inspecció ha de complir les següents condicions: 

- Correspondència en el mateix tipus i grau d’acer 
- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 

- Sèrie lleugera: e ≤ 16 mm 
- Sèrie mitja: 16 mm ≤ e ≤ 40 mm 
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- Sèrie pesada: e > 40 mm 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assajos, s’ha de fer les comprovacions següents: 

- Les unitats d’inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assajos: 

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 

- En una mostra d’acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assajos: 
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 
- Assaig a flexió pel xoc d’una proveta de planxa d’acer (UNE 7475-1) 
- Determinació de la duresa brinell d’una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 

- En una mostra de perfils d’acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assajos: 
- Assaig d’aixafada (UNE-EN ISO 8492) 

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, 
UNE-EN ISO 2178). 
 

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï el tipus de material d’aportació: 

- Preparació d’una proveta mecanitzada, soldades amb el material d’aportació previst, i assaig a 
tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d’aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura 
realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material d’aportació 
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres pels assajos químics es prendran de la unitat d’inspecció segons els criteris establerts a la 
norma UNE-EN ISO 14284. 
En perfils laminats i conformats les mostres pels assajos mecànics es prendran segons els criteris 
establerts en les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris 
establerts en l’annex A de la UNE EN 10025-1. 
Per la preparació de les provetes s’aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s’aplicarà la UNE-EN 10002-1. 
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s’aplicarà la UNE 
10045-1. També son d’aplicació els següents requeriments: 

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
- Gruix nominal ≤ 12 mm: l’ample mínim de la proveta serà de 5 mm 

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, 
així com la seva localització i orientació del producte. 
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 
seguint els paràmetres de la taula D.1. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 
adequadament. 
Si els resultats de tots els assajos de recepció d’un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no 
imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la 
maquinaria d’assaig...) l’assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassajos 
segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s’està assajant. Si 
ambdós resultats (dels contrassajos) compleixen el prescrit, la unitat d’inspecció serà acceptable, en cas 
contrari es rebutjarà. 
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Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la 
peça incorrecta. A més a més, s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins a un 20% d’unitats. Si 
encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 
100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 
El material d’aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d’influència 
de la soldadura. 

 

B4L. Elements resistents industrialitzats per a formació de sostres 
B4LV. Lloses alveolars de formigó pretesat 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B4LV01H5. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Element monolític pretesat o armat, amb cantell total constant, dividit en una placa superior i inferior 
(també denominades ales), unides per ànimes verticals, formant així alvèols com a forats longitudinals en 
secció transversal, que es constant i presenta un eix vertical simètric. 
Dimensions de les plaques pretesades: 

- Cantell ≤ 450 mm 
- Amplària ≤ 1200m 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els elements prefabricats han d’anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del fabricant, la 
identificació del lloc de producció, el número de identificació de la unitat (quan sigui necessari), la data de 
fabricació, el pes de la unitat (si és >800kg) i informació per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà 
facilitar la següent informació: nom del fabricant, direcció del fabricant, identificació del producte, 
número de la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan sigui 
necessari). 
El producte ha d’anar acompanyat de la documentació tècnica que ha d’incloure informació detallada dels 
elements pel que fa referència a dades geomètriques i propietats complementàries dels materials, 
incloent les dades de construcció tals com les dimensions, les toleràncies, la disposició de l’armat, el 
recobriment del formigó, les característiques superficials (quan sigui necessari), les condicions de 
recolzament transitòries i finals esperades i les condicions d’elevació. 
Cada placa ha de poder ésser perfectament identificable i permetre la seva traçabilitat fins a la posta en 
obra des del lloc i data de producció. 
En comprovar l’aspecte superficial de l’element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no 
s’admet la presència de rebaves, cocons, discontinuïtats en el formigonament, superfícies deteriorades, 
armadures visibles ni d’altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l’obra o el seu aspecte 
exterior. 
Les característiques geomètriques i d’armat han de correspondre amb les condicions reflectides a la fitxa 
tècnica del sistema de sostre utilitzat. 
Només s’han d’utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada. 
Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó) es descriuen en UNE-EN 13369 
punt 4.1. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en les 
normes EHE-08 i UNE-EN 13369. 
La resistència del formigó ha d’esser igual o superior a C25/30 pels prefabricats armats i C30/37 pels 
prefabricats pretesats. 
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L’armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d’estar feta amb 
filferros corrugats, que compleixin les exigències de la EHE-08, art.31.1. 
Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1 punt 4.1. 
En la fabricació de la peça s’han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 i UNE-EN 
13369 en especial les que fan referència a la seva durabilitat. 
Podran utilitzar-se ciments que compleixin les condicions establertes en la normativa vigent i 
corresponguin a la classe resistent 32,5 o superior. 
L’acer de pretesat ha de complir: 

- No es poden utilitzar barres per armar 
- Diàmetre màxim filferros ≤ 11mm 
- Diàmetre màxim cordons ≤ 16 mm 

Barres longitudinals: 
- L’acer per armar longitudinalment s’han de distribuir uniformement en l’amplària dels elements i la 
distància màxima entre centres de dues barres ≤ 300mm 
- En les ànimes més externes ha d’haver al menys una barra 
- La distància de separació entre barres ha d’ésser horitzontalment ≥ ( grandària màx. àrid de beurada 
del formigó) + 5mm o ≥ 20mm i ≥diàmetre de la barra; i verticalment ≥ ( grandària màx. àrid de 
beurada del formigó) ≥ 10mm i ≥ al diàmetre de la barra 

Barres transversals: 
- Plaques ≤ 1200mm no necessiten armat transversal 
- Plaques > 1200mm han de tenir armat transversal d’acord amb la càrrega i com a mínim barres de 5 
mm de diàmetre i distància entre eixos 500 mm 

Tendons de pretesat: 
- Els tendons s’han de distribuir uniformement a través de l’amplària de l’element 
- Plaques = 1200 mm. : col·locar com a mínim 4 tendons 
- Plaques > 600 mm. i < 1200 mm: 3 tendons com a mínim 
- Plaques ≤ 600 mm. : 2 tendons com a mínim 
- La distància entre tendons horitzontalment ≥ ( grandària màx. àrid de beurada del formigó) + 5mm o 
≥ 20mm i ≥ diàmetre de la barra; i verticalment ≥ ( grandària màx. àrid de beurada del formigó) ≥ 
10mm i ≥ al diàmetre de la barra. 

La superfície de les plaques per a utilitzar-les amb una capa de compressió realitzada in situ ha de tenir les 
característiques que indica l’apartat 6.2.5 de la UNE-EN 1992-1-1. 
No s’admeten fissures horitzontals en l’ànima d’acord amb UNE-EN 1168. 
Toleràncies: 
Toleràncies dimensionals relatives a la seguretat estructural: 

- Cantell placa: 
- h ≤ 150mm: -5 mm , +10 mm 
- h ≥ 250 mm: ± 15 mm 
- 150 mm < h < 250 mm es fa interpolació lineal 

- Gruix de l’ànima: 
- Ànima individual: -10 mm  
- Total per placa (suma d’ànimes): -20 mm 

- Gruix mínim de l’ala (sobre i sota alvèols): 
- Ala individual: -10 mm , +15mm 

- Posició vertical de l’armadura en el costat traccionat. Barra individual, cordó o cable: 
- h ≤ 200 mm: ± 10 mm 
- h ≥ 250 mm: ± 15 mm 
- 200 mm< h < 250 mm: interpolació lineal 
- Valor mitja per placa: ±7 mm 

Toleràncies per a objectius constructius: 
- Llargària de la placa: ± 25 mm 
- Amplària de la placa: ± 5 mm 
- Amplària de la placa per a plaques tallades longitudinalment: ± 25 

Toleràncies per al recobriment formigó: 
- Recobriments mínims d’acord amb taula 37.2.4 i tolerància 0 d’acord amb EHE-08 punt 37.2.4 



PLEC DE CONDICIONS 

Equipament esportiu especialitzat per a la pràctica del tennis al Prat de Llobregat 61 

- Veure indicacions en UNE-EN 1168 
Forma del junt longitudinal: 

- Veure UNE-EN 1168 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 2+:Certificació de control de producció en fàbrica per un organisme d’inspecció notificat 
(inclou auditoria inicial i auditories periòdiques del control de producció en fàbrica) 

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha d’estar 
visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d’anar acompanyat 
de la següent informació: 

- Número identificador de l’organisme de certificació 
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge 
- Número del certificat de control de producció en fàbrica 
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat 
- Descripció del producte, nom genèric i ús previst 
- Informació de les característiques essencials: 

- Resistència a compressió del formigó 
- Resistència última a tracció i límit elàstic (de l’acer) 
- Resistència mecànica (per càlcul) 
- Resistència al foc (per a la capacitat portant) 
- Aïllament al soroll aeri i transmissió del soroll per impacte 
- Detalls constructius (propietats geomètriques i documentació tècnica) 
- Durabilitat 

Per aquest producte es poden realitzar tipus d’etiquetes diferents on es detalla d’una manera o altre la 
informació sobre les característiques essencials segons estigui en la informació tècnica, en la 
documentació tècnica o en les especificacions de disseny , d’acord amb la UNE-EN corresponent del 
producte. 
Sobre el producte es pot col·locar etiqueta simplificada on apareixeran les dades següents: 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Número identificador de la unitat 
- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge 
- Número del certificat de control de producció en fàbrica 
- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’un espai habitable, el 
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d’acord amb 
l’especificat en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 
- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 

En cada subministrament d’elements resistents que arribi a l’obra s’ha de verificar com a mínim: 
- Que les marques d’identificació sobre l’element resistent (fabricant, tipus d’element, data fabricació i 
dades geomètriques) coincideixen amb les dades del full de subministrament 
- Que les característiques geomètriques i d’armat estan d’acord amb la fitxa tècnica i coincideixen amb 
les especificades al projecte executiu 

L’element resistent que resulti malmès quedant afectada la seva capacitat resistent en els processos de 
transport, descarrega i manipulació, no s’ha d’utilitzar en l’obra. 
 
Emmagatzematge: les biguetes i lloses alveolars pretesades s’han d’apilar netes sobre suports que han de 
coincidir en la mateixa vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni alçària superior a 1,5 metres, llevat 
d’indicació del propi fabricant. 
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Subministrament: durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament 
han de ser els especificats en la DT. 
 
Emmagatzematge: han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni estar 
sotmeses a càrregues imprevistes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1168:2006 Productos prefabricados de hormigón. Placas alveolares. 
UNE-EN 13369:2002 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Control de recepció mitjançant assajos: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país 
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assajos de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assajos corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assajos de control 
de recepció si ho creu convenient. 
En cada subministrament d’elements resistents que arribi a l’obra s’ha de verificar com a mínim: 

- Que les marques d’identificació sobre l’element resistent (fabricant, tipus d’element, data fabricació i 
dades geomètriques) coincideixen amb les dades del full de subministrament 
- Que les característiques geomètriques i d’armat estan d’acord amb la fitxa tècnica i coincideixen amb 
les especificades al projecte executiu 

 

B4P. Materials prefabricats per a estructures 
B4PQ. Escales prefabricades de formigó 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B4PQU001. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Element prefabricat autoresistent de formigó armat per a la formació d’escales, apte per a resistir les 
sol·licituds de càlcul i els esforços de muntatge. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els elements prefabricats han d’anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del fabricant, la 
identificació del lloc de producció, el número de identificació de la unitat (quan sigui necessari), la data de 
fabricació, el pes de la unitat (si és >800kg) i informació per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà 
facilitar la següent informació: nom del fabricant, direcció del fabricant, identificació del producte, 
número de la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan sigui 
necessari). 
En comprovar l’aspecte superficial de l’element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no 
s’admet la presència de rebaves, cocons, discontinuïtats en el formigonament, superfícies deteriorades, 
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armadures visibles ni d’altres defectes que perjudiquin el seu comportament a l’obra o el seu aspecte 
exterior. 
Només s’han d’utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada. 
Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó) es descriuen en UNE-EN 13369 
punt 4.1. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en les 
normes EHE-08 i UNE-EN 13369. 
La resistència del formigó ha d’esser igual o superior a C25/30 pels prefabricats armats i C30/37 pels 
prefabricats pretesats. 
L’armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d’estar feta amb 
filferros corrugats, que compleixin les exigències de la EHE-08, art.31.1. 
En la fabricació de la peça s’han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08 i UNE-EN 
13369 en especial les que fan referència a la seva durabilitat. 
La peça ha de resistir, sense necessitat d’apuntalament, els esforços originats durant la seva col·locació i 
posada a l’obra. 
La forma i dimensions de la secció de la peça així com la resistència del formigó i de les armadures i la seva 
disposició dins de la peça, han de ser les especificades en la DT. 
Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1 punt 4.1 
No s’han d’utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos 
ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. 
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 
Fissuració: Sense fissures visibles 
Resistència característica estimada del formigó (Fest) al cap de 28 dies: ≥ 25 N/mm2 
Toleràncies: 

- Dimensions nominals de la secció: + 5%, - 2% 
- Llargària: ± 20 mm 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: durant el transport, càrrega, descàrrega i col·locació, els punts de suport i recolzament 
han de ser els especificats en la DT 
 
Emmagatzematge: han de recolzar-se en els punts especificats en la DT No han de rebre cops ni estar 
sotmeses a càrregues imprevistes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 13369:2002 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 

 

B5. Materials per a cobertes 
B53. Materials per a cobertes de plaques conformades 
B53Z. Materials auxiliars per a cobertes de plaques conformades 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B53ZTQ033, B53ZXQ0B. 
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Elements especials per a cobertes de plaques conformades. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Ganxo d’acer galvanitzat i junts de metall i goma o ferro i plom, per a cobertes de plaques 
conformades i corretges de 10 a 20 cm d’alçària 
- Suport d’onda d’acer galvanitzat de mida gran o petita, per a cobertes de plaques conformades 
plàstiques 

 
GANXO D’ACER GALVANITZAT: 
La forma del ganxo ha de ser l’adient per als diferents tipus de corretges. 
Ha de portar una femella de cap quadrat o sisavat i s’ha de subministrar conjuntament amb una volandera 
tova d’estanquitat i un altra metàl·lica o una volandera de plom-acer. 
Alçària: ≥ alçaria corretja + 9 cm 
Amplària útil: 

- Per a corretges metàl·liques: ≥ ample corretja + 2 mm 
- Per a corretges de formigó: ≥ ample corretja + 4 mm 

Diàmetre: 
- Per a corretges de 10 cm d’alçària: ≥ 6,4 mm 
- Per a corretges d’11 a 20 cm d’alçària: ≥ 7,0 mm 

Alçària del retorn: ≥ 20 mm 
Llargària de la rosca: ≥ 50 mm 
Gruix de la femella: ≥ 4 mm 
Dimensions de la volandera: 
 

 Ganxo amb volandera de metall – goma Ganxo amb volandera de plom – acer 

Diàmetre exterior – ≥27 mm 

Diàmetre interior 

Metàl·lica aprox. 8mm 
Tova (segon cantell corretja): 

- Cantell 10 cm ≥6,74 mm 
- Cantell 11-20 cm ≥7,0 mm 

aprox. 8 mm 

Gruix – ≥1,4 mm 

Alçària – ≥8,0 mm 

 
SUPORT D’ONDA D’ACER GALVANITZAT: 
La forma del suport ha d’adaptar-se al perfil d’onda de les plaques. 
Ha de tenir forats o encaixos per a passar-hi els ganxos de fixació. 
 
ELEMENTS D’ACER GALVANITZAT: 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d’altres defectes. 
Les condicions de la galvanització s’han de verificar segons les UNE 7-183 i UNE 37-501 i han de complir les 
especificacions d’aquestes normes. 
Tipus d’acer (UNE 36-051): F-1110 
Protecció de galvanitzat: ≥ 275 g/m2 
Puresa del zinc: > 98,5% 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: empaquetats en caixes. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

B5Z. Materials especials per a cobertes 
B5ZH. Canals exteriors, boneres i reixes de desguàs 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B5ZH1D80, B5ZHBD80. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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 de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de muntatge 
- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb PVC rígid sense plastificants 

 
GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 
El diàmetre interior ha de ser l’adequat per a la canal que ha de suportar. 
 
BONERA I GANXO I SUPORT 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): ≥ 50 N/mm2 
Allargament fins al trencament (UNE 53-114): ≥ 80% 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118): ≥ 79°C 
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114): ≤ 5% 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): 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 
 
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID: 
La superfície interna i externa de la canal ha de ser llisa, neta i no ha de tenir estries, cavitats ni altres 
defectes superficials. 
Els extrems de la canal han d’estar tallats perpendicularment a l’eix longitudinal. El tall ha de ser net. 
Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 
Ha de complir les següents exigències físiques i mecàniques quan s’assagi amb el mètode i condicions 
d’assaig establerts a la UNE-EN 607: 

- Resistència a l’impacte de martell (UNE-EN 607): ni trencaments, ni esquerdes apreciables 
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 6259-1): ≥ 42 MPa 
- Allargament fins al trencament (UNE-EN ISO 6259-1): ≥ 100% 
- Resistència a l’impacte-tracció (UNE-EN ISO 8256): ≥500 kJ/m2 
- Comportament a la calor: retracció longitudinal (UNE-EN ISO 2505): ≤ 3% 
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727): ≥ 75°C 
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El sistema de la canal ha de complir els següents requisits quan s’assagi amb el mètode i condicions 
d’assaig establerts a la UNE-EN 607: 

- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 4892-2, UNE-EN ISO 4892-3): ha de complir 
- Solidesa del color: no ha de passar l’estat 3 de l’escala de grisos segons UNE-EN ISO 105-A05 
- Resistència a l’impacte-tracció de l’envelliment (UNE-EN ISO 8256): ≥ 50 % del valor obtingut abans 
de l’envelliment 
- Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 607): no ha de gotejar 
Toleràncies: 
- Llargària comercial: + a 20 ºC 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CANAL EXTERIOR: 
Subministrament: protegit de manera que no s’alterin les seves característiques. 
 
Emmagatzematge: les peces han d’estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en llocs 
protegits contra impactes. 
 
GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
Subministrament: empaquetades, en caixes. 
 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 607:2006 Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC-U. Definiciones, exigencias y métodos 
de ensayo. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA CANAL EXTERIOR: 
Canal exterior de planxa d’acer galvanitzat: 

- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent: 
- Nom comercial o marca comercial del fabricant 
- Símbol del país de fabricació 
- Referència a la norma UNE-EN 612 
- Dades d’identificació: 

- Desenvolupament de la canal en mm 
- Símbol del tipus de material segons UNE-EN 612 
- Lletra de la classe de la canal en funció del diàmetre de la motllura, segons UNE-EN 612 

- Sobre la etiqueta ha de figurar, com a mínim, la següent informació: 
- Nom comercial o marca comercial del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 612 
- Tipus de producte 
- Tipus de material 

Canal exterior de PVC rígid: 
- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent: 

- Nom (pot ser abreujat) o marca comercial del fabricant 
- Amplària de l’obertura superior de la canal en mm 
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- Marca de qualitat, en el seu cas 
- Referència a la norma UNE-EN 607 

 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GANXO I SUPORT PER A CANAL: 
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 

 

B5ZZ. Materials auxiliars per a cobertes 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B5ZZJLPT. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Materials per a col·laborar i complementar l’execució de cobertes de tot tipus. 
S’han considerat els elements següents: 

- Clau o vis d’acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma 
 
CLAU O VIS D’ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular. 
L’expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària. 
Protecció de la galvanització (Sendzimir): ≥ 275 g/m2 
Característiques del junt: 
 

Material del junt Diàmetre de la peça (mm) Diàmetre del junt (mm) Gruix del junt (mm) 

Vis: 
Plom i ferro 

5,4 
5,5 
6,5 

24 
24 
24 

≥ 10 

Vis: 
Metall i goma 

– 
– 

53 metall 
50 goma 

≥ 7 metall 
≥ 10 goma 

Clau: Plom 
Clau: Plàstic 

– 
– 

≥ 20 exterior 
≥ 15 exterior 

≥ 2 
≥ 5 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: empaquetades. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, 
aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero. 
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo. 
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B7. Materials per a impermeabilitzacions i aïllaments 
B77. Làmines de polietilè, polipropilè i poliolefines 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7761252. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Làmina de poliolefina 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina ha de ser homogènia. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes. 
Ha de ser estanca a l’aigua. 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: embalades en rotlles, sense unions. 
 
Emmagatzematge: els rotlles s’han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un 
màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la 
humitat. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assajos: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país 
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assajos de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assajos corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assajos de control 
de recepció si ho creu convenient. 
A la recepció dels productes es comprovarà: 

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
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- Que disposen de la documentació certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assajos, s’ha de fer les comprovacions següents: 
- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques 
geomètriques d’amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral) 
- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l’obra per a cada tipus 
de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 
del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assajos següents, realitzats per un 
laboratori acreditat: 
- Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275): 

- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3) 
- Resistència a l’impacte 
- Resistència a l’esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2) 

- Per a làmines d’alta densitat (UNE-EN 13493): 
- Duresa Shore (UNE-EN ISO 868) 
- Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956) 
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3) 
- Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493) 
- Envelliment artificial accelerat (UNE 53104) 
- Resistència a l’esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2) 
- Comportament a la calor (UNE-EN 13956) 
- Absorció d’aigua (UNE-EN ISO 62) 

- Per a membranes: 
- Resistència a la percussió (UNE-EN 13956) 
- Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades en la UNE-EN 13493 
- Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420) 

- En casos especials, s’inclouran a més: 
- Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846) 
- Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assajos sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i 
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions 
exigides. 
Els resultats dels assajos d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una 
comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan 
aquests resultin satisfactoris. 
En cas de disconformitat d’un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s’incrementarà el 
control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del 
subministrament. 

 

B7J. Materials per a junts i segellats 
B7J2. Materials per al reblert de junts 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7J20140. 
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Cordó d'escuma de polietilè de cel·la tancada, de secció circular, de 6 a 50 mm de diàmetre, obtingut per 
extrusió contínua. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Densitat aparent: aprox. 40 kg/m3 
Resistència a la tracció longitudinal: ≥ 36 N/mm2 
Resistència a la tracció transversal: ≥ 28 N/mm2 
Allargament longitudinal: ≥ 13% 
Allargament transversal: ≥ 7% 
Absorció d'aigua: Nul·la 
Toleràncies: 

- Diàmetre: ± 0,5 mm 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En bobines protegides per a evitar deformacions. L'embalatge ha de portar la indicació 
del producte que conté. 
 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits del sol i les humitats. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

B7J5. Segellants 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7J50010, B7J50090. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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 poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues 
d’elasticitat permanent 
 

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: 
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Tipus massilla 
Densitat a 20 ºC 

(g/cm3) 
Temperatura 

d’aplicació 
Deformació 
màx. a 5 ºC 

Resistència a 
temperatura 

Silicona neutra 1,07 - 1,15 -10 - +35 ºC 20 – 30 % -45 - +200 ºC 

Poliuretà 
monocomponent 

1,2 5 - 35 ºC 15 – 25 % -30 - +70 ºC 

 
Característiques mecàniques: 
 

Tipus massilla 
Resistència a la 
tracció (N/mm2) 

Mòdul d’elasticitat al 100% 
d’allargament (N/mm2) 

Duresa 
Shore A 

Silicona neutra ≥ 0,7 0,2 12 – 20 º 

Poliuretà 
monocomponent 

≥ 1,5 
0,3 

0,3 -0,37 
(polimerització ràpida) 

30 – 35 º 

 
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 POLIURETÀ MONOCOMPONENT: 
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: Poliuretà 
Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envàs hermètic. 
 
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. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
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- Color 
- Instruccions d’ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 

 

B8. Materials per a revestiments 
B84. Materials per a cels rasos 
B84A. Lamel·les metàl·liques 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B84A5D0L. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Lamel·la d'alumini lacada per a utilitzar en cel ras desmuntable. 
S'han considerat els acabats següents: 
- Lamel·la llisa lacada 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares vistes de la lamel·la han d'estar recobertes d'esmalt. 
L'acabat de la superfície ha de ser llis, de color uniforme i sense defectes al recobriment. 
No ha de tenir senyals de cops, bonys o plecs. 
Ha de tenir la secció indicada per la DT i ha de ser compatible amb els elements de suport previstos. 
Tipus d'alumini: Aliatge AA5050 
Gruix de la planxa ≥ 0,45 mm 
Toleràncies: 

- Llargària: + 10 mm, - 0 mm 
- Alçària: + 3 mm, - 0 mm 
- Gruix: ± 0,03 mm 
- Fletxa lateral (UNE_EN 485-4): ± 2 mm 
- Escaire (UNE_EN 485-4): ± 4 mm 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: embalades en caixes. 
 
Emmagatzematge: dins les seves caixes, en posició horitzontal sobre una superfície plana, protegides de la 
intempèrie i dels impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 485-4:1994 Aluminio y aleaciones de aluminio. Chapas, bandas y planchas. Parte 4: Tolerancias de 
forma y dimensionales de productos laminados en frío. (Versión oficial EN 487:1993) 

 

B84Z. Materials auxiliars per  a cels rasos 
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0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B84A5D0L. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del cel ras, els 
tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici, les fixacions per subjectar els 
tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als elements verticals. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per la norma 
UNE-EN 13964. 
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent Guia d 
Document de Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent. 
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La distancia 
entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements de suspensió, l'amplada de 
la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el tipus de protecció i acabat, el sistema de 
immobilització horitzontal, etc. han de ser els indicats a la DT. 
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 vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les característiques i del 
color exigits per la DF. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la 
norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Reacció al foc (UNE-EN 13823) 
- Capacitat portant (UNE-EN 13964) 
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964 
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964 

 

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 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb 
el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
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- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al 
foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les 
seves modificacions) 
- Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a reglamentacions 
sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses i el subjecte als requisits de 
seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant): 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, 
resistència a la tracció per flexió i capacitat portant) 
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable 
en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic) 
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies perilloses 
- Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc: 

- Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus 
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o 
Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic): 

- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o referència 
de les modificacions/revisions a aquesta norma europea 
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions 
- Identificació del material o materials 
- Any i mes de fabricació 
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 

- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents 
amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2) 
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni materials amb 
deficiències a la documentació de marcatge CE. 

 

B89. Materials per a pintures 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B89ZT000. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Pintures, pastes i esmalts. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
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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 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en pots o bidons. 
 
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 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d’esmalt, es comprovarà que l’etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides a les especificacions 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat. En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assajos. Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país 
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assajos de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
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assajos corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assajos de control 
de recepció si ho creu convenient. 

- Comprovació de l’estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que 
presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d’observar deficiències en l’estat de conservació d’un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i 
s’incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen 
observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament. 
Els assajos d’identificació han de resultar d’acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides 
en el certificat del material. En cas d’incompliment, es realitzarà l’assaig sobre dues mostres més del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d’acord a dites especificacions. 

 

B8Z. Materials especials per a revestiments 
B8ZA. Materials per a imprimacions i tractaments superficials  

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B8ZAG000. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Materials per a imprimacions i tractaments superficials. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Imprimació de làtex: Imprimació de polímer vinílic en dispersió 
 

IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l’envàs ple i al cap de 3 minuts d’agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la 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’assecat 
- Temps d’assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte: < 30 min 
- Totalment seca: < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 
- Adherència (UNE 48-032): ≤ 2 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en pots o bidons. 
 
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 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A cada envàs hi ha d’haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Acabat, en el vernís 
- Codi d’identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d’ús 
- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d’assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components 
- Temps d’inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament d’esmalt, es comprovarà que l’etiquetatge dels envasos contingui les dades 
exigides a les especificacions 

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb 
l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia 
del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat. En el cas que el fabricant disposi de 
marques de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent. 
Control de recepció mitjançant assajos. Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país 
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assajos de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assajos corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assajos de control 
de recepció si ho creu convenient. 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D’ELEMENTS METÀL·LICS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assajos següents: 
- Assajos sobre pintura líquida: 

- Dotació de pigment 
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Temperatura d’inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 
- Índex d’anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Temps d’assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

- Assajos sobre pel·lícula seca: 
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 
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- Adherència UNE EN ISO 2409 
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assajos corresponents, al seu càrrec i fora del 
pressupost d’autocontrol. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D’ELEMENTS 
METÀL·LICS: 
No s’acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que 
presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge. 
En cas d’observar deficiències en l’estat de conservació d’un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i 
s’incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen 
observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament. 
Els assajos d’identificació han de resultar d’acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides 
en el certificat del material. En cas d’incompliment, es realitzarà l’assaig sobre dues mostres més del 
mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d’acord a dites especificacions. 

 

B9. Materials per a paviments 
B96. Peces rectes de pedra natural per a vorades 
B961. Pedra natural per a vorades 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B96114G0. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peça massissa de pedra natural i amb una secció transversal adequada a les superfícies exteriors a les que 
delimita. 
S’han considerat les vorades dels materials següents: 

- Pedra granítica 
S’han considerat les formes següents: 

- Recte 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser homogènia, de textura uniforme i ha de donar un so clar en ser colpejada amb el martell. 
No pot tenir esquerdes, pèls, buits, nòduls ni restes orgàniques. 
Les cares vistes han de ser planes i buixardades. 
Les arestes han de quedar acabades a cisell i les cares del junt han d’anar treballades en la meitat 
superior; la inferior ha d’anar desbastada. 
Llargària de les peces de les vorades rectes: > 300 mm 
Llargària de les peces de les vorades corbes (diàmetre gran): > 500 mm 
Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F≤20 kN): Ha de complir les normes UNE-EN 12372 i UNE-
EN 12372/AC. 
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755. 
Les característiques dimensionals, geomètriques i mecàniques han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 1343 i s’han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 

- Desviació admissible de les alçàries i amplàries totals respecte a les nominals: 
- Amplària: 
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- Entre dues cares amb tall en brut: ± 2 mm 
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 5 mm 
- Entre dues cares texturades: ± 3 mm 

- Alçària Classe 1 (marcat H1): 
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 30 mm 
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 30 mm 
- Entre dues cares texturades: ± 10 mm 

- Alçària Classe 2 (marcat H2): 
- Entre dues cares amb tall en brut: ± 20 mm 
- Entre una cara texturada i una altra cara amb tall en brut: ± 20 mm 
- Entre dues cares texturades: ± 10 mm 

- Desviació admissible de les dimensions del bisellament o rebaixat respecte les nominals: 
- Classe 1 (marcat D1): 

- Tallat: ± 5 mm 
- Tall en brut: ± 15 mm 
- Texturat: ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat D2): 
- Tallat: ± 2 mm 
- Tall en brut: ± 15 mm 
- Texturat: ± 5 mm 

- Desviació entre les cares de les peces per a vorades rectes: 
- Tall en brut: 

- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 6 mm 
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 6 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 10 mm 
- Deformació de la cara superior: ± 10 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm 

- Texturat: 
- Vora recta paral·lela al pla de la cara superior: ± 3 mm 
- Vora recta perpendicular al pla dels 3 mm superiors: ± 3 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i les cares frontals, quan siguin rectangulars: ± 7 m 
- Deformació de la cara superior: ± 5 mm 
- Perpendicularitat entre la cara superior i la vertical: ± 5 mm 

- Radi de curvatura (només per a vorades corbes): La desviació del radi de curvatura d’una vorada amb 
tall en brut o texturat, respecte de la cara mecanitzada ha d’estar en l’interval del 2% del valor 
declarat 
- Irregularitats superficials: Els límits en les protuberàncies i cavitats superficials han de ser: 
- Tall en brut: + 10 mm, -15 mm 
- Textura gruixuda: + 5 mm, - 10 mm 
- Textura fina: + 3 mm, - 3 mm 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: de manera que no s’alterin les seves condicions. 
Sobre l’embalatge, o be sobre l’albarà de lliurament, ha de figurar la següent informació com a mínim 

- El nom petrogràfic de la pedra (segons UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i la direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1343 
- Els valors declarats o les classes de marcat 
- Qualsevol altre informació d’interès, com ara tractaments superficials químics, etc. 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1343:2003 Bordillos de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y métodos 
de ensayo. 

 

B9C. Materials per a paviments de terratzo i paviments de rajoles de granulat conglomerat 
amb resina 
B9C1. Terratzo llis 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9C11433. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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 
S’han considerat els usos següents (segons UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 137148-2): 

- Ús interior 
 
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 DF. 

- Gruix de la capa superior (UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 13748-2): 
- Paviment col·locat que no ha de ser polit: ≥ 4 mm ( classe I per gruix thI) 
- Paviment col·locat que ha de ser polit: ≥ 8 mm ( classe II per gruix thII) 

- Mida del granulat: 
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Gra Mida del granulat (mm) 

Micro 0 – 6 

Petit 7 – 10 

Mitjà 10 – 30 

Gros 30 – 40 

 
- Característiques superficials i aspecte visual: 

- Projeccions, depressions, exfoliacions o esquerdes no han de ser visibles a 2 m en condicions de 
llum natural i ambient sec 
- Les coloracions quan s’apliquin han d’anar a la capa superior , estesa o a tota la rajola 
- S’admeten lleugeres variacions en la consistència del color entre diferents lots de rajoles 
causades per variacions inevitables en el to i propietats del ciment i dels àrids, o pel procés o 
moment de fabricació. El fabricant ha de definir que es considera com a lot 

- Toleràncies dimensionals: 
 

Dimensió Tolerància 

Longitud del costat ± 0,3% 

Gruix 
± 2 mm (per a un gruix < 40 mm) 

± 3 mm (per a un gruix ≥ 40 mm) 

 
- Toleràncies de forma: 

- Rectitud d’arestes: 
- Ús interior (UNE-EN 13748-1): < ± 0,3% 
- Ús exterior: (UNE-EN 13748-2): no es requereix 

- Planor: <± 0,3% de la longitud de la diagonal (excepte si és texturada) 
 
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR: 

- Característiques mecàniques: 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 13748-1): 

- Absorció total: ≤ 8% 
- Absorció per cara vista: ≤ 0,4 g/cm2 

- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-1): 
- Mòdul resistent mitjà: ≥ 5 MPa 
- Mòdul resistent individual: < 4 MPa 

- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1): 
 

Classe Marcatge Requisits 

1 (a) BL I Sense requisits 

2 BL II Àrea de la superfície ≤ 1100 cm2 Cap resultat individual < 2,5 kN 

3 BL III Àrea de la superfície > 1100 cm2 Cap resultat individual < 3 kN 

 
(a) Classe 1 Els productes només s’utilitzaran si les rajoles es col·loquen sobre llit de morter sobre una 
base rígida 

- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-1): 
 

Assaig utilitzat Desgast per abrasió (valor individual) 

Disc ample > 25 mm 

Böhme > 30 cm3 / 50 cm2 

 
- Resistència a les relliscades (UNE-EN 13748-1) 
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d’acord amb els assajos que explica la normativa. 
- Reacció al foc (UNE-EN 13748-1): 
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl d’acord amb Decisió de la Comissió 96/603/CEE. 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-1): 
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Si les rajoles han d’estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d’un element, el fabricant a de 
declarar les propietats d’acord amb taula L.2 de la norma EN 13369. 

 

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 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 13748-1:2005 Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a pavimentació exterior i cobertes, 
- Productes per a pavimentació interior: 

- Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant 
A l’albarà, factura, certificat del subministrador o fabricant, o documentació comercial entregada amb el 
subministrament de les rajoles , hi ha de constar la següent informació com a mínim: 

- Identificació del fabricant 
- Identificació d’aquesta norma (UNE-EN 13748-1 per ús interior i UNE-EN 13748-2) 
- Identificació de data de producció. - Identificació del marcatge en cada palé o paquet o al menys al 
3% de les unitats 
- Identificació del producte 
- Format i classes, quan sigui aplicable. 

L’embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que 
disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 
normalitzat CE s’ha d’acompanyar per la següent informació: 
 
TERRATZO PER A ÚS INTERIOR: 

- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-1 
- Descripció del producte 
- Informació de les característiques: 

- Reacció al foc 
- Impermeabilitat a l’aigua 
- Resistència a flexió (ruptura) / càrrega de trencament 
- Resistència a les relliscades 
- Conductivitat tèrmica 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 
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- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament i cada 1600 m2 de superfície (unes 10000 
peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del 
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assajos següents, realitzats per un laboratori 
acreditat: 

- Absorció d’aigua 
- Desgast per fregament 
- Tensió de ruptura (flexió) 
- Clivelles i escrostonaments a la cara vista 
- Escantonaments d’arestes 
- Escapçament de cantonades 
- Característiques geomètriques: 

- Amplària 
- Llargària 
- Gruix mitjà 
- Rectitud d’arestes 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assajos sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà 
prescindir de la presentació dels assajos de control de recepció. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corresponent certificat 
de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
Els resultats dels assajos d’identificació compliran les condicions del plec. En cas d’incompliment en una 
comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan 
aquests resultin satisfactoris. 
En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es repetirà l’assaig que no compleixi les 
especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s’acceptarà el lot, quan els resultats 
obtinguts sobre les 10 peces resultin satisfactoris. 

 

B9CZ. Materials auxiliars per a paviments de terratzo 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9CZ2000. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Materials complementaris per a l’execució de paviments de terratzo. 
S’han considerat els materials següents: 

- Beurada de color 
 
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 colorants. 
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. 
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2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

BA. Materials per a tancaments i divisòries practicables 
BAB. Materials per a tancaments practicables d’acer en perfils laminats 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BABG9762, BABG977F, BABG977H. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el bastiment i el bastidor de la porta, així com la 
ferramenta d'obertura i tancament. 
Per al parament de la porta s'han considerat les següents solucions: 

- Dues planxes d'acer esmaltat amb o sense espiell 
- Barrots de tub d'acer 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni despreniments 
en el recobriment. 
Tots els perfils que conformen el bastiment i el bastidor de la porta han de ser del material indicat a la 
descripció del mateix. 
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
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. 
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 3 punts 
Els perfils s'han d'obtenir mitjançant operacions de perfilat, plegat o conformat en fred. 
El seu aspecte ha de ser uniforme i no ha de tenir esquerdes, marques, ondulacions apreciables a simple 
vista, ni d'altres defectes superficials. 
Han de presentar a tota la seva llargària una secció recta uniforme. 
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. 
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la permeabilitat a 
l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 1026: Classe 0, 1, 2, 
3 o 4 
Guix de la paret dels perfils: 

- Perfils bàsics: ≥ 0,8 mm 
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- Perfils complementaris: ≥ 0,4 mm 
Recobriment de galvanitzat (UNE-EN 10142): 

- Z 275: perfils bàsics conformats a partir de banda galvanitzada 
- Z 200: perfils complementaris conformats a partir de banda galvanitzada 
- Z 200: perfils conformats a partir de banda prepintada 

La unió entre els perfils del bastidor i les planxes, barrots o lamel·les del parament de la porta s'ha de fer 
mitjançant soldadura. 
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 
Separació entre els perfils del bastidor: ≤ 600 mm 
Fletxa dels perfils del bastidor ( L = llum ): ≤ L/100 
Gruix de les potes d'ancoratge del bastiment: ≥ 1 mm 
Distància entre potes d'ancoratge del bastiment: ≤ 600 mm 
Distància potes d'ancoratge-extrems del bastiment: ≤ 200 mm 
Tarja fixa de ventilació: 

- Alçària de la tarja de ventilació: ≤ 300 mm 
- Distància tarja ventilació-cantells: ≥ 150 mm 

Espiell superior: 
- Distància espiell-cantells: ≥ 150 mm 

Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies 
del galze, han de complir les indicacions de la UNE 85222. 
Dimensions: 

- Porta d'una fulla 
- Ample de la fulla: ≤ 120 cm 
- Portes de dues fulles 
- Ample de la fulla: ≥ 60 cm 

Toleràncies: 
- Dimensions: ± 1 mm 
- Gruix de la fulla: ± 0,5 mm 
- Rectitud d'arestes: ± 1 mm/m 
- Planor: ± 1 mm/m 
- Torsió del perfil: ± 1°/m 
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de la UNE 36-579 

 
PARAMENT AMB PLANXES D'ACER: 
Les planxes d'acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense superar les 
deformacions màximes admisibles, els esforços al que es veuran sotmeses. 
No ha de tenir defectes superficials, com és 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 DT o el 
triat per la DF. 
En les portes amb espiell, aquest 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. 
Toleràncies: 

- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de la UNE-EN 10143 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb 
l'escairat previst. 
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar 
els valors de les propietats higrotèrmiques d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE DB HE 1. 
 
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. 
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3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NTE-PPA/1976 Particiones: PUERTAS DE ACERO. 
UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación. 
UNE 36579:1986 Perfiles de acero al carbono conformados en frío para ventanas y balconeras. 
Características y condiciones generales de inspección y suministro. 

 

BAF. Materials per a tancaments practicables d’alumini 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BAF28634, BAFA1304, BAFA3404. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l’element de tancament, i el bastiment de 
la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la subjecció del vidre, falques, i 
tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre, així com la ferramenta d’obertura i 
tancament. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l’element han de ser del material indicat a 
la descripció del mateix. 
L’element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
El moment d’inèrcia dels perfils no solidaris amb l’obra ha de permetre que un cop sotmesos a les 
condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària. 
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense 
aquesta ferramenta. 
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 

- Fulla batent i alçària de la fulla ≤ 120 cm: 2 punts 
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm: 3 punts 

Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i franquícies 
del galze, han de complir les indicacions de la UNE 85222. 
Els perfils han de provenir de l’extrusió del totxo d’alumini. 
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de complir les 
especificacions de la norma UNE-EN 12020-1. 
La unió entre els perfils s’ha de fer per soldadura, reblons d’aliatge d’alumini, cargols autoroscants o 
cargols amb rosca mètrica. 
Gruix de la paret dels perfils: ≥ 1,5 mm 
Tipus d’alumini: 

- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350) 
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337) 

Càrrega de trencament (per a un gruix ≤ 25 mm, UNE 38337): ≥ 130 N/mm2 
Toleràncies: 

- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de la UNE-EN 12020-2 
 

FINESTRES O BALCONERES: 
Permeabilitat a l’aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d’obertura a una sobrepressió de 
100 Pa. L’element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels dos valors següents: 
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- Classe 0: Sense classificar 
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): ≤ 50 m3/hm2 i ≤ 12,50 m3/hm 
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): ≤ 27 m3/hm2 i ≤ 6,75 m3/hm 
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): ≤ 9 m3/hm2 i ≤ 2,25 m3/hm 
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): ≤ 3 m3/hm2 i ≤ 0,75 m3/hm 

Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1027): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-
EN 12208. 
Resistència al vent (UNE-EN 12211): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe segons UNE-
EN 12210. 
Ha d’incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte, obertura i 
tancament, i els tapajunts. 
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assajos de 
maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assajos del dispositiu de situació i obertura restringida de 
les mateixes normes. 
Sistema de tancament: 

- Una fulla batent i alçària de la fulla ≤ 120 cm: 2 punts 
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm: 3 punts 
- Dues fulles batents: 3 punts 
- Corredissa: 1 punt 

La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que permetin 
la sortida de l’aigua infiltrada o condensada. 
 
PORTES: 
Si l’element pot formar part d’un tancament exterior, ha d’estar classificat en funció de la permeabilitat a 
l’aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons UNE-EN 1026: Classe 0, 1, 2, 
3 o 4. 
 
ELEMENTS D’ALUMINI ANODITZAT: 
Han d’estar protegits superficialment amb una capa d’òxid d’alumini, segellada posteriorment. 
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1): ≥ 15 micròmetres 
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4): ≤ 2 
Els perfils anoditzats han d’estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan s’observen a una 
distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions interiors o de 0,5 m en aplicacions 
decoratives. 
 
ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC: 
Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024. 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: amb les proteccions necessàries perquè arribi a l’obra amb les condicions exigides i amb 
l’escairat previst. 
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d’un espai habitable, el 
fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 

- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Absortivitat 
 

Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d’humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d’estar en contacte amb el terra. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
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4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en AW-
6063/EN, AW-ALMG0,7SI. 
UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 Al-
0,5MgSi. 
UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruidos especiales en aleaciones en 
AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro. 
UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruidos especiales en aleaciones en 
AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma. 
UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de especificación 
de las características de los recubrimientos decorativos y protectores obtenidos por oxidación anódica del 
aluminio. 
UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. Requisitos, 
pruebas y métodos para la evaluación. 
UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación 
UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación. 
UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificación. 
 
FINESTRES O BALCONERES: 
UNE 85201:1980 Ventanas. Terminología y definiciones. 
UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els perfils d’alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament: 

- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat 
- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS 

En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d’incloure: 
- Número d’identificació del organisme de certificació 
- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l’any en que es fixa el marcatge 
- Descripció del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la UNE-EN 14351-1 
- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1 

En el cas de productes amb el sistema 1: quan s’aconsegueix la complementació de les condicions de 
l’annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l’organisme de certificació ha d’emetre un certificat de conformitat 
(certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge CE. Aquest certificat haurà 
d’incloure: 

- Nom, direcció i número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Nom i direcció del fabricant 
- Descripció del producte 
- Disposicions amb les que el producte és conforme 
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 
- Número del certificat 
- Condicions i duració del certificat 

A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que inclourà: 
- Nom i direcció del fabricant 
- Nom i direcció de l’organisme de certificació 
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 
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- Disposicions amb les que el producte és conforme 
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 
- Número del certificat de conformitat CE associat 
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 

En el cas de productes amb el sistema 3: quan s’aconsegueix la complementació de les condicions de 
l’annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una declaració de conformitat 
(declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació del Marcatge CE. Haurà d’incloure: 

- Nom i direcció del fabricant 
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE 
- Disposicions amb les que el producte és conforme 
- Nom i direcció de l’organisme de certificació 
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat 
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 
condicions tècniques, incloent els resultats dels assajos següents, realitzats per un laboratori acreditat, 
corresponents al perfil metàl·lic: 

- Aspecte (UNE-EN 12020-1) 
- Tipus d’alumini (UNE-EN 573-3) 
- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1) 
- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1) 
- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assajos sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
El contractista haurà de garantir per escrit que l’element de tancament, compleix les condicions exigides al 
plec, i en particular les següents: 

- Permeabilitat a l’aire (UNE-EN 12207) 
- Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 12208) 
- Resistència al vent (UNE-EN 12210) 
- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4) 
- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2): 

- Amplària 
- Llargària 
- Escairat del tall dels extrems 
- Rectitud d’arestes 
- Torsió del perfil 
- Secció corbada 
- Planor 
- Angles 
- Gruix 

Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació dels assajos 
de control descrits a la UNE-EN 14351-1. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
El sistema d’avaluació de la conformitat que s’ha d’aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el sistema 3, que 
suposa: 

- Realització d’assajos de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les característiques indicades 
a la taula ZA.3b de l’annex ZA de la UNE-EN 14351-1 
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les 
característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE 
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- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la qual es 
responsabilitza de la veracitat del marcatge 

No s’acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia indicats. 
Es rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte, que no tingui la geometria 
especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions especificades en el projecte. 
No s’acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l’estructura portant. 
Tampoc s’acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el plec de 
condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i recomanacions tècniques 
dels fabricants del sistema en l’ús i posada en obra dels elements. 

 

BAQ. Fulles de fusta per a portes i armaris 
BAQD. Fulles batents de fusta per a portes interiors 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BAQD3266. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta. 
S’han considerat els tipus de fulla següents: 

- De cares llises 
S’han considerat els tipus d’acabat següents: 

- De roure per envernissar 
S’han considerat els tipus d’estructures interiors següents: 

- De fusta 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d’aresta, etc. 
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La fusta ha d’estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Si el parament d’acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla ha de 
ser xapada. 
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accessoris. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529): 7% ≤ H ≤ 11% 
Diferència d’humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529): < 6% 
Pes específic de la fusta al 12% d’humitat (UNE 56-531): 

- Coníferes: > 4,5 kN/m3 
- Frondoses: > 5,3 kN/m3 

Gruix del plafó d’acabat: 
- Amb el plafó de partícules: ≥ 4 mm 
- Amb el plafó contraplacat: ≥ 3 mm 
- Amb plafó de fibres de densitat alta: ≥ 2,5 mm 

Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801): 
- Llargària: ≥ 30 cm 
- Amplària: ≥ 7 cm 

Duresa mitjana (UNE 56-534): ≥ 13 N 
Amplària dels perfils del bastidor: ≥ 30 mm 
Balcament de la fulla (UNE 56-824): ≤ 6 mm 
Curvatura de la fulla (UNE 56-824): 

- Bancades: ≤ 6 mm 
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- Testeres: ≤ 2 mm 
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. a 
4.2.14. 
Toleràncies: 

- Amplària: ± 1 mm 
- Alçària: ± 2 mm 
- Gruix: ± 1 mm 
- Rectitud de les arestes: ± 2 mm/m 
- Planor: ± 1 mm/m 
- Escairat (UNE 56-821): ≤ 2 mm 
- Gruix de les fulles: ± 1 mm 
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla: ± 1 mm 

 
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA: 
L’ànima de la fulla ha d’estar formada per una retícula de perfils de fusta. 
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310): ≤ 2/3 de la seva cara 
Superfície de fongs blaus: ≤ 20% de la peça 
Llargària de les fissures superficials produïdes per l’assecatge (UNE_EN 1310): ≤ 5% de la peça 
 
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT: 
Totes les cares de la fulla han d’estar xapades amb fullola de la fusta corresponent. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats. 
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d’atacs d’insectes. 
Diàmetre dels nusos sans: ≤ 10 mm 
Suma del diàmetre dels nusos vius: ≤ 20 mm/m 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: amb les proteccions necessàries perquè arribi a l’obra amb les condicions exigides i amb 
l’escairat previst. 
 
Emmagatzematge: de manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte 
directe amb el terra. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El contractista haurà de garantir per escrit que l’element de tancament, compleix les condicions exigides al 
plec, i en particular les següents: 

- Aspecte (UNE 56520 i UNE 56521) 
- Contingut d’humitat (UNE 38337) 
- Duresa mitjana a la secció transversal (UNE 56534) 
- Pes específic (UNE 56531) 
- Defectes (UNE-EN 1310) 
- Característiques geomètriques: 
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- Amplària 
- Llargària 
- Secció del perfil 
- Rectitud d’arestes 
- Torsió del perfil 
- Planor 
- Escairat: (UNE 56821) 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En aquest àmbit no es preveu la realització d’assajos. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran elements de tancament que no arribin garantits per escrit pel contractista, amb les 
condicions abans esmentades. 

 

BAR. Portes per a ús comercial, industrial i de serveis comuns 
BARB. Portes enrotllables 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BARB1101. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt de perfils i mecanismes que formen les guies, el corró de suport amb les molles, i la fulla de la 
porta enrotllable. 
S’han considerat els tipus de fulles següents: 

- Perfils articulats de planxa 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni despreniments 
en el recobriment. 
Totes les fixacions han de quedar fetes per mitjà de cargols o per soldadura elèctrica. 
Totes les soldadures s’han de tractar amb pintura de pols de zenc amb resines (galvanització en fred). 
Si l’acabat es pintat, s’ha de donar una capa de pintura antioxidant i dues d’esmalt. 
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. 
Les guies han de ser d’acer galvanitzat, o protegit contra la corrosió, i de secció i forma acceptades per la 
DF. 
Tots els accessoris, així com la ferramenta i elements de fixació, han de ser compatibles amb el suport 
sobre el que s’han d’instal·lar i amb una protecció a la corrosió equivalent a la de les parts de la porta 
sobre la que s’han de col·locar. 
La porta ha d’estar dissenyada i ha de portar les proteccions apropiades per tal d’evitar la producció de 
lesions i danys als usuaris, complint l’establert a la norma UNE-EN 12604. 
La porta ha d’anar proveïda d’una etiqueta fixada de forma permanent, en lloc visible i fàcilment llegible, 
que mostri almenys la següent informació: 

- Nom del fabricant o importador a la UE (nom/detalls de contacte, per exemple codi o direcció) 
- Tipus de porta 
- Número de sèrie/número únic de referència de la porta 
- Any de fabricació 
- Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

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 
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Distància potes d’ancoratge-extrems: ≤ 200 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 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva planor. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
Portes per a usos previstos de compartimentació foc/fum: 

- Sistema 1: Certificat de conformitat CE del producte 
Portes per a altres usos específics declarats y/o usos subjectes a altres requisits específics. En particular, 
soroll, energia, estanquitat i seguretat d’ús: 

- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assajos inicials de 
tipus, realitzat pel laboratori notificat 

El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació com a mínim (preferentment sobre 
el mateix producte, o sinó sobre l’etiqueta o la documentació comercial que l’acompanya): 

- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Adreça enregistrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l’any d’impressió del marcatge 
- Referència a la norma EN 13241-1 
- Valor declarats pel fabricant 
 

Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d’humitat i les zones on puguin rebre impactes. No ha 
d’estar en contacte amb el terra. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NTE-PPA/1976 Particiones: PUERTAS DE ACERO. 
UNE-EN 12604:2000 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Aspectos mecánicos. 
Requisitos. 
UNE-EN 13241-1:2004 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de producto. Parte 
1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos. 

 

BAZ. Materials especials per a tancament i divisòries practicables 
BAZG. Ferramenta per a finestres i portes 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BAZGC160, BAZGC360. 
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt d’elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que faciliten 
agafar les fulles de portes. 
Portes batents: 

- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d’entrada ha de portar espiera òptica i pom a la 
cara exterior 
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d’entrada, o de clau si la porta és 
d’armari 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte els que 
determini la DF. 
La superfície de les ferramentes no ha de tenir 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 
 
FRONTISSES D’UN SOL EIX 
Les frontisses d’un sol eix es designen o classifiquen d’acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-EN 1935): 
- Categoria de servei (primer dígit) 

- Grau 1: Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d’ús domèstic cuidat, baixa freqüència d’ús) 
- Grau 2: Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d’ús) 
- Grau 3 : Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d’ús pel públic o per altres persones poc 
incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc d’accident o mal ús) 
- Grau 4: Servei sever (frontisses de portes que poden tenir ús violent) 

- Durabilitat segons la freqüència d’ús i la massa màxima de l’element amb frontisses (segon dígit) 
- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s’assagen fins: 

- Grau 3: 10.000 cicles 
- Grau 4: 25.000 cicles 

- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s’assagen fins: 
- Grau 4: 25 000 cicles 
- Grau 7: 200.000 cicles 

- Massa de la porta d’assaig (tercer dígit) 
- Grau 0 : 10 kg 
- Grau 1: 20 kg 
- Grau 2: 40 kg 
- Grau 3: 60 kg 
- Grau 4: 80 kg 
- Grau 5: 100 kg 
- Grau 6: 120 kg 
- Grau 7: 160 kg 

- Aptitud per a us en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit) 
- Grau 0: no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum 
- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes portes veure 
UNE EN 1634-1) 

- Seguretat de persones (cinquè dígit): 
- Totes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per l’ús. 

- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d’acord amb UNE-EN 1670: 
- Grau 0: Sense resistència definida a la corrosió 
- Grau 1: resistència mitja 
- Grau 2: resistència moderada 
- Grau 3: resistència alta 
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- Grau 4: resistència molt alta 
- Seguretat de bens / resistència a l’efracció (setè dígit): 

- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l’efracció. 
- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l’efracció 

- Grau de la frontissa (vuitè dígit): 
- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions. 

Les frontisses d’un sol eix fabricades d’acord amb la UNE-EN-1935 instal·lades en portes tallafoc i/o de 
control de fums o portes de tancament de vies d’evacuació han d’anar marcades amb els següents 
elements: 

- identificació, nom fabricant o marca comercial 
- grau de la frontissa 
- número d’aquesta norma europea 

L’embalatge de les frontisses d’un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la classificació de 
grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del fabricant. 
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s’indicarà: 

- L: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit horari. 
- R: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit antihorari 

La documentació tècnica o l’embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses en la 
instal·lació o en servei. 
 
PANYS I PESTELLS: 
Els panys i pestells es designen o classifiquen d’acord amb uns codis d’11 dígits (UNE-EN 12209): 
- Categoria d’ús ( primer dígit): 

- Grau 1 : Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses. 
- Grau 2: Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses. 
- Grau 3: ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús 

- Durabilitat: (segon dígit) 
- Grau A: 50.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta 
- Grau B: 100.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta 
- Grau C: 200.000 cicles d’assaig i sense càrrega sobre picaporta 
- Grau F: 50.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
- Grau G: 100.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
- Grau H: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 
- Grau L: 100.000 cicles d’assaig i càrrega 25 N sobre picaporta 
- Grau M: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta 
- Grau R: 100.000 cicles d’assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 
- Grau S: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 
- Grau W: 100.000 cicles d’assaig i càrrega de 120 N sobre picaport 
- Grau X: 200.000 cicles d’assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 

- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit) 
- Grau 1: < 100 kg de massa de porta i força de tancament ≤50 N 
- Grau 2: < 200 kg de massa de porta i força de tancament ≤50 N 
- Grau 3: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament ≤50 N 
- Grau 4: < 100 kg de massa de porta i força de tancament ≤25 N 
- Grau 5: < 200 kg de massa de porta i força de tancament ≤25 N 
- Grau 6: > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament ≤25 N 
- Grau 7: < 100 kg de massa de porta i força de tancament ≤15 N 
- Grau 8: < 200 kg de massa de porta i força de tancament ≤15 N 
- Grau 9: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament ≤15 N 

- Aptitud per a l’ús de portes tallafoc i/o estanques al fum ( quart dígit): 
- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum 
- Grau 1: apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum 

- Seguretat de persones (cinquè dígit): 
- Grau 0: sense requisits de seguretat. 

- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit): 
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- Grau 0: Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura 
- Grau A: Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura 
- Grau B: Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura 
- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura 
- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura 
- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 
- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 
- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 

- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit): 
- Grau 1: Mínima seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 2: Baixa seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació 
- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació 
- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació 

- Camp d’aplicació de la porta (vuitè dígit): 
- Grau A: Porta encastada, sense limitacions d’aplicació 
- Grau B: Porta encastada i batent 
- Grau C: Porta encastada i corredissa 
- Grau D: Porta sobreposada i sense limitacions d’aplicació 
- Grau E: Porta sobreposada i batent 
- Grau F: Porta sobreposada i corredissa 
- Grau G: Porta tubular i sense limitacions d’aplicació 
- Grau H: Porta encastada, batent i recolzada 
- Grau J: Porta sobreposada, batent cap a l’interior. 
- Grau K: Porta encastada, batent i bloquejada des del interior 
- Grau L: Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior 
- Grau M: Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior 
- Grau N: Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior 
- Grau P: Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior 
- Grau R: Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior 

- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit) 
- Grau 0: No aplicable 
- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual 
- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic 
- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 
- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual 
- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic 
- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 
- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual 
- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic 

- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit): 
- Grau 0: Pany sense nueca 
- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn 
- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn 
- Grau 3: Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever 
- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant 

- Requisits d’identificació de la clau (onzè dígit): 
- Grau 0: Sense requisit 
- Grau A: Mínim tres elements retenidors 
- Grau B: Mínim cinc elements retenidors 
- Grau C: Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
- Grau D: Mínim sis elements retenidors 
- Grau E: Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 



 
PLEC DE CONDICIONS 

Equipament esportiu especialitzat per a la pràctica del tennis al Prat de Llobregat 97 

- Grau F: Mínim set elements retenidors 
- Grau G: Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
- Grau H: Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 

En l’etiqueta o embalatge ha d’indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació clara del 
producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 12209). 
 
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 
Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col·locats sobre o en 
el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una codificació de sis dígits: 

- Categoria d’ús (primer dígit) 
- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d’obertura 105 graus 
- Grau 4: permet tancament des d’un angle d’obertura de 180 graus 

- Durabilitat (segon dígit) 
- Grau 8: 500.000 cicles d’assaig 

- Força del tancaportes (tercer dígit) 
- Hi ha set nivells de força que contemplen l’amplaria de la porta, massa, moments d’obertura, 
moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154. 

- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit) 
- Grau 0: No apte per a l’ús de portes tallafoc/estanques al fum 
- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques al fum 
- Seguretat (cinquè dígit): 
- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la utilització 

- Resistència a la corrosió (sisè dígit): 
- Grau 0: Sense prescripcions de resistència 
- Grau 1: Dèbil resistència 
- Grau 2: Resistència mitja 
- Grau 3: Resistència elevada 
- Grau 4: .Resistència molt elevada 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
FRONTISSES D’UN SOL EIX 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 1: Certificat de conformitat CE del producte 
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge 
CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a 
més haurà d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935 
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits) 

 
PANYS I PESTELLS: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 1: Certificat de conformitat CE del producte 
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge 
CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a 
més haurà d’anar acompanyat de la següent informació: 
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- Número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209 
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits) 

 
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 1: Certificat de conformitat CE del producte 
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge 
CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a 
més haurà d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certificació 
- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar el marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154 
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits) 

 
Subministrament: amb les proteccions necessàries perquè 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 d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
FRONTISSES D’UN SOL EIX: 
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
PANYS I PESTELLS: 
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para la edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y cerraderos 
mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT: 
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y 
métodos de ensayo. 

 

BB. Materials per a proteccions i senyalitzacions 
BB1. Baranes i ampits 
BB13. Baranes d’alumini 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BB131EC1. 
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt de perfils buits d’aliatge d’alumini que formen el bastidor i el pany de paret de la barana de 
protecció. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els perfils han de provenir de l’extrusió del totxo d’alumini. 
Han d’estar protegits superficialment amb una capa d’òxid d’alumini, posteriorment segellada. 
Han de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials. 
La secció i el gruix de les parets dels perfils s’han d’ajustar al que s’ha previst al projecte. 
El perfil del travesser superior ha de tenir el disseny adequat per a rebre el passamà escollit. 
La unió entre perfils s’ha de fer per soldadura, reblons d’aliatge d’alumini, cargols autoroscants o cargols 
amb rosca mètrica. 
Tots els cargols han de ser d’acer inoxidable o cadmiat (UNE 17-006) i s’han de muntar sobre zones 
rigiditzades del perfil. 
El moment d’inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l’obra ha de ser de manera que, sotmesos a 
les condicions previsibles més desfavorables, la fletxa sigui < 1/250 de la seva llargària 
Les pilastres han d’estar a ≤ 1,50 m de distància. 
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. 
Anodització del perfil (UNE 38-010): ≥ 15 micres 
Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M): 0 ≤ M ≤ 2 
Càrrega de ruptura (per a un gruix ≤ 25 mm UNE 38-337): ≥ 130 N/mm2 
Duresa Brinell (per a una gruix ≤ 25 mm, UNE_EN_ISO 6506/1): ≥ 45 
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° 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: amb les proteccions necessàries perquè arribi a l’obra amb les condicions exigides i amb 
l’escairat previst. 
 
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 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

BB14. Passamans per a baranes 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BB145000. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Perfil d’acabament del travesser superior de baranes. 
S’han considerat els materials següents: 

- D’alumini 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La cara superior ha de tenir la forma adequada a l’ús, i la inferior ha d’estar preparada per a rebre el perfil 
del travesser. 
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° 

 
PASSAMANS D’ALUMINI: 
Perfil buit d’aliatge d’alumini per a acabament del travesser superior. 
El perfil ha de provenir de l’extrusió del totxo d’alumini. 
Ha d’estar protegit superficialment amb una capa d’òxid d’alumini, i segellat posteriorment. 
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials. 
La secció i el gruix de les parets dels perfils s’han d’ajustar a allò que s’ha previst a la DT. 
La unió dels perfils s’ha de fer per soldadura, reblons d’aliatge d’alumini, cargols autoroscants o cargols 
amb rosca mètrica. 
Tipus d’alumini (UNE 38-337): Aliatge Al 0,7 Mg Si 
Anodització del perfil (UNE 38-010): ≥ 15 micres 
Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M): 0 ≤ M ≤ 2 
Càrrega de ruptura (per a un gruix ≤ 25 mm UNE 38-337): ≥ 130 N/mm2 
Duresa Brinell (per a un gruix ≤ 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1): ≥ 45 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: protegit per tal que arribi a l’obra amb les condicions exigides. 
 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d’humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d’estar en contacte amb el terra. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

BBA. Materials per a senyalització horitzontal 
BBA1. Materials per a marques vials horitzontals 
BBA12. Pintura per a senyalització 
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0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BBA12000. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Pintura per a senyalització horitzontal, sobre paviments. 
S’han considerat les pintures següents: 

- Pintura no reflectora a base de resines sintètiques i clorcautxú 
 
PINTURA NO REFLECTORA: 
Tipus d’oli: soja 
Tipus de lligant: soja/clorcautxú 
Pes específic: 15 kN/m3 
Viscositat Stomer a 25°C: 83 unitats krebs 
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: ± 1 kN/m3 
- 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 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 135200-2:1997 EX Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Parte 2: 
Materiales. Ensayos de laboratorio. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- En cada subministrament, es comprovarà que l’etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides 
en les especificacions 
- En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la UE, es podrà 
prescindir dels assajos de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assajos 
corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de 
producte 
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- Per a cada subministrament, s’exigirà el certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats 
dels assajos següents: 

- Punt d’inflamació (UNE 104281-1-12) 
- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 11507) 
- Capacitat de cobriment en humitat (MELC 12.96) 
- Consistència (MELC 12.74) 
- Punt de reblaniment (UNE 135222) 
- Temps d’assecatge (MELC 12.71) 
- Estabilitat al calor (UNE 135222) 
- Quantitat de matèria fixa (UNE EN ISO 3251, UNE 48238) 
- Resistència al flux (UNE 135222) 
- Estabilitat (UNE 48083) 
- Resistència al canvi de color per efecte d’aglomerat asfàltic (MELC 12.84) 
- Flexibilitat (MELC 12.93) 
- Resistència a la immersió en aigua (UNE-EN ISO 2812-2) 
- Contingut de lligant (UNE 48238) 
- Contingut de pigment (UNE-EN ISO 591-1) 
- Resistència als àlcalis (UNE-EN ISO 2812-2) 
- Densitat relativa (UNE-EN ISO 2811-1) 

En cas de pintar sobre un paviment de formigó, es realitzarà, a més, l’assaig de resistència als àlcalis (UNE 
EN ISO 2812-1). 
Sempre que no es rebin aquests resultats abans de l’iniciï de l’activitat, o que la DF no els consideri 
representatius, el contractista haurà de realitzar els assajos corresponents, al seu càrrec i fora del 
pressupost d’autocontrol. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostres, es realitzarà d’acord a les indicacions de la norma UNE 135200-2. 

- En funció del tipus de pintura, la presa de mostres pels assajos d’identificació es realitzarà amb els 
següents criteris: 

- Pintures: 5 pots d’1 litre extrets de la pistola de la màquina, sense aire 
- Termoplàstics: Un pot original i una mostra d’uns 4 kg presa a la sortida de la màquina 
- Plàstics: 5 mostres en quantitats equivalents dels dos components 

En qualsevol cas, es guardaran dues mostres més en previsió a la necessitat de repetir algun assaig 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’utilitzaran materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant, 
d’acord a les especificacions del plec. 
Els assajos d’identificació han de resultar conformes a les especificacions. En cas d’incompliment, es 
repetirà l’assaig corresponent sobre les dues mostres reservades, acceptant-ne el subministrament si els 
dos resultats són satisfactoris. 

 

BD. Materials per a evacuació, canalització i ventilació estàtica 
BD1. Tubs i accessoris per a evacuació vertical d’aigües residuals 
BD13. Tubs de materials plàstics 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD13267B. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d’evacuació d’aigües pluvials i residuals dins dels edificis. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així 
com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels tubs compleixen les normes 
UNE-EN corresponents, si és el cas. 
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara 
ratlles, bombolles, impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix. 
El codi d’aplicació indica on es poden utilitzar els tubs: 

- “B” codi per a àrea d’aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l’edifici o 
per a components a l’exterior de l’edifici fixats a la paret 
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i accessoris estan 
enterrats i connectats als sistemes d’evacuació d’aigües residuals de l’edifici 
- “BD” codi per a àrea d’aplicació B i D 

 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
Han d’estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que s’ha 
introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d’acord amb els requisits indicats en la 
normativa UNE-EN 1453. 
Només es poden utilitzar per a muntatge a l’interior dels edificis, àrea d’aplicació B. 
Toleràncies: 

- Diàmetre exterior: 
- 32-40-50-63: 0 a 0,2mm 
- 75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm 
- 140-160-180: 0 a 0,4mm 
- 200-250: 0 a 0,5mm 
- 350: 0 a 0,6mm 

- Gruix total de la paret: 
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm 
- 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm 
- 180: 3,6 a 4,2mm 
- 200: 3,9 a 4,5mm 
- 250: 4,9 a 5,6mm 
- 315: 6,2 a 7,1mm 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: protegit de manera que no s’alterin les seves característiques. 
 
Emmagatzematge: assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada 
para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los 
edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema. 
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5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m. El marcatge ha de ser 
llegible després de l’emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada a l’obra del tub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.). 
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 

- Número de la norma (si en té d’obligat compliment) 
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Gruix mínim de paret 
- Material 
- Codi de l’àrea d’aplicació 
- Rigidesa anular nominal (només pels tubs BD) 
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 
- Prestacions en clima fred 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials escollits (si 
s’escau) 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control d’identificació dels materials, verificant que les seves característiques i dimensionament 
s’adequa al projecte 
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 

 

BD1Z. Materials per a evacuació d’aigües residuals 
BD1Z2. Brida per a tub 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD1Z2200. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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 
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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. 
 

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 d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

BD5. Materials per a drenatges 
BD51. Boneres 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD515D4N. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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: 

- Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i 
peces de muntatge 

 
BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA: 
La tapa ha d’anar fixada al cos de la bonera 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: ≥ 0,25 N/mm2 
Toleràncies: 

- Diàmetre de la tapa 
- Diàmetre 110 125 mm: ± 1 mm 
- Diàmetre 160 200 mm: ± 2 mm 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: les peces han d’anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del fabricant.  
 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

BD7. Tubs per a clavegueres i col·lectors 
BD7F. Tubs de pvc per a clavegueres i col·lectors 
BD7FR. Tub de pvc-u per a sanejament sense pressió 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BD7FR008, BD7FR009, BD7FR010, BD7FR011, BD7FR110, BD7FR210, BD7FR310, BD7FR410, BD7FR510, 
BD7FR610. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i 
d’altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa visible sense augment. 
Aquests tubs es col·locaran d’acord amb un codi d’aplicació: 

- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i accessoris estan 
enterrats i connectats als sistemes d’evacuació d’aigües residuals de d’edifici 
- “U” codi per a àrea d’aplicació que es situa a més d’1m de l’edifici al que es connecta el sistema de 
canalització enterrada 

Característiques mecàniques: 
- Resistència a l’impacte: d’acord amb assajos especificats en UNE-EN 1401-1 

Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) ≥ 79 ºC. D’acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent ≤5%. D’acord amb assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d’acord amb 
assaig UNE-EN 580 

Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1401-1. 
- Diàmetre exterior: 

- 110-125: 0,3mm 
- 160: 0,4 mm 
- 200-250: 0,5 mm 
- 315: 0,6 mm 
- 355-400: 0,7 mm 
- 450: 0,8 mm 
- 500: 0,9 mm 
- 630: 1,1 mm 
- 710: 1,2mm 
- 800: 1,3 mm 
- 900: 1,5 mm 
- 1000: 1,6 mm 

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d’acord amb taules UNE-EN 1401-1 
- Llargària útil o efectiva no ha d’ésser inferior a la declarada pel fabricant 
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l’eix del tub. 
d’acord amb UNE-EN 1401-1 
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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 esbocadures per capes o 
bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L’alçària de la pila ha de ser 
≤ 1,5 m. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 
presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
Els tubs per sanejament sense pressió, han d’anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma 
que sigui llegible després d’emmagatzemar-los, en exposició a l’intempèrie i en la instal·lació, i mantenir-
se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin 
desfavorablement sobre l’aptitud del tub. 
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 

- Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
- Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD) 
- Nom i/o marca comercial 
- Dimensió nominal 
- Gruix mínim de la paret o SDR 
- Material (PVC-U) 
- Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant 
produeix en diferents ciutats 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a l’obra, es 
demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de 
condicions tècniques, incloent els resultats dels assajos següents, realitzats per un laboratori acreditat: 

- Resistència a la tracció (UNE 53112) 
- Allargament fins a la ruptura (UNE 53112) 
- Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921) 
- Densitat (UNE-EN ISO 11833-1) 
- Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580) 
- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent (EN 743 
- Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1277) 
- Resistència a l’impacte (UNE-EN 744) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assajos sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
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Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d’un mateix diàmetre que s’hagi de col·locar, i sobre una 
mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents: 

- 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 
- 5 mesures de longitud (1tub) 
- N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN): 

- 8 mesures per DN ≤ 250 
- 12 mesures per 250 < DN ≤ 630 
- 24 mesures per DN > 630 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país 
de la UE, es pot prescindir de la presentació dels assajos de control de recepció. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Control estructural i físic: 

- No s’autoritzarà la col·locació de peces que no vagin acompanyades del certificat del fabricant 
- En el cas de que un dels assajos no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot assajat 

Només s’acceptarà el lot, amb l’excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin 
correctes. 
Control geomètric: 

- En el cas de que resultat d’una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres 
tubs 
- Només s’acceptarà el lot, amb l’excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin 
correctes 

 

BDD. Materials per a pous de registre 
BDD1. Materials per a pous de registre circulars 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDD1A090. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés 
d’emmotllament i compactació per vibrocompressió d’un formigó amb o sense armadura, per a la 
formació de pou de registre. 
S’han considerat els elements següents: 

- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d’acer galvanitzat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments, els àrids, l’aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació vigent. L’ús de 
fibres està autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb els altres constituents del formigó i no 
perjudiquin les seves propietats. No s’han d’admetre barrejes de ciments de diferents tipus o 
procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La superfície interior ha de ser regular i 
llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament 
del pou. No s’han d’admetre on puguin afectar l’estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l’aire en posició vertical, ha d’emetre un so clar en colpejar-la amb un martell 
Les peces de DN ≥ 1000 mm han de ser de formigó armat. 
Les peces amb escala d’acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons d’acer 
galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la superfície. 
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Càrrega de trencament: Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917 
Quantia mínima d’armadures (peces armades): 

- Alçats i cons: 2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d’alçat 
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l’orifici d’obertura 

El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l’àrid, amb un mínim de 20 
mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls. 
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 

- Per a DN ≤ 1000 mm: ≥ 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN ≤ 1500 mm: ≥ 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm) 
- Per a DN > 1500 mm: ≥ 200 mm 

Gruix mínim de paret de les lloses: 
- Per a DN ≤ 1200 mm: ≥ 150 mm 
- Per a 1200 mm < DN ≤ 1800 mm: ≥ 200 mm 

Llargària de l’encaix: ≥ 2,5 cm 
Irregularitats de la superfície del formigó: 

- Diàmetre dels buits: ≤ 15 mm 
- Profunditat dels buits: ≤ 6 mm 
- Amplària de fissures: ≤ 0,15 mm 

Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel): Ha de complir 
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM): No hi ha d’haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM): ≥ 2 bar 
Toleràncies: 

- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars: ± 5 mm 
- Gruix de paret: ± 5% 
- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5% 
- Ortogonalitat d’extrems (UNE 127917): 

- Per a DN ≤ 1000 mm: ≤ 10 mm 
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 

- Planor dels extrems: 
- Per a DN ≤ 1000 mm: ≤ 10 mm 
- Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 

- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim als 
extrems): ± 0,5% diàmetre nominal 
- Ondulacions o desigualtats: ≤ 5 mm 
- Rugositats: ≤ 1 mm 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: amb les precaucions necessàries per que no s’alterin les seves característiques. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d’anar marcats amb la següent informació com a mínim: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Número de la norma UNE-EN 1917 
- Data de fabricació (any, mes, dia) 
- Identificació del material constituent de l’element 

- HM per a tubs de formigó en massa 
- HA per a tubs de formigó armat 
- HF per a tubs de formigó amb fibres d’acer 
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- Identificació d’una tercera entitat certificadora 
- Diàmetre nominal en mm 
- Alçària útil 
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 
- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d’entrada i sortida 
- Identificació de les condicions d’ús diferents de les condicions normals 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

 
Emmagatzematge: en llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado y 
hormigón con fibras de acero. 
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con fibra 
de acero y de hormigón armado. Complemento nacional de la Norma UNE-EN 1917. 

 

BDW. Accessoris genèrics per a desguassos i baixants de polipropilè 
BDW3. Accessoris genèrics per a desguassos i baixants de plàstic 
BDW3B. Accessoris i elements de muntatge per a desguassos i baixants de pvc 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDW3B200, BDW3B300, BDW3B600, BDW3B650, BDW3B700, BDW3B800, BDW3B900, BDW3BA00, 
BDW3BB00, BDW3BC00. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt d’accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d’elements especials (materials per a la uni 
entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 
S’han considerat els elements següents: 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 
 
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. 
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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 
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) 
no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos, accesorios 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 
presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema. 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 

 

BDY. Elements de muntatge per a baixants 
BDY3. Elements de muntatge per a desguassos i baixants de plàstic 
BDY3B. Accessoris i elements de muntatge per a desguassos i baixants de pvc 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDY3B200, BDY3B300, BDY3B600, BDY3B650, BDY3B700, BDY3B800, BDY3B900, BDY3BA00, BDY3BB00, 
BDY3BC00. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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 tubs de PVC-U de paret massissa 
 
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 
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UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) 
no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos, accesorios 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin 
presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y 
el sistema. 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 

 

BF. Tubs i accessoris per a gasos i fluids 
BFA. Tubs i accessoris de pvc 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFA13640, BFA14640, BFA15540, BFA16540, BFA17445, BFA18540, BFA1A440. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Elements elaborats per emmotllament o injecció a partir de poli (clorur de vinil) no plastificat (PVC-U) per 
a canalitzacions a pressió. 
S’han considerat els elements següents: 

- Tub rígid amb un extrem llis i bisellat i l’altre esbocat 
S’han considerat els tipus d’unió següents: 

- Per a encolar 
 
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. 
La superfície interna i externa ha de ser llisa, ha d’estar neta i sense escletxes, cavitats o d’altres defectes 
superficials que impedeixin assolir els requeriments necessaris per al seu ús. 
El material no ha de tenir cap element estrany visible a cop d’ull. 
Els extrems han d’acabar amb un tall perpendicular a l’eix i sense rebaves. 
El color ha de ser uniforme en tot el gruix de la paret. 
La paret de l’element que hagi d’anar col·locat no soterrat, ha de ser opaca a la llum visible. 
Ha de tenir una secció constant i uniforme, amb les toleràncies d’ovalitat definides a la taula 1 de la UNE 
EN 1452-2. 
Les característiques químiques determinades segons la norma UNE 53329-1, han de complir l’especificat 
en la UNE-EN 1452-2. 
Ha de superar els assajos de resistència a l’impacte (UNE-EN 744) i de pressió interna (UNE-EN 921) tal i 
com determina la UNE-EN 1452-2. 
Han de complir la legislació sanitària vigent. 
Els junts han de ser estancs. 
Els extrems llisos per a unió amb junt elastomèric o unió encolada, han de ser aixamflanats, en cap cas 
l’extrem llis ha de tenir cap aresta viva. 
El material del junt d’estanquitat o l’adhesiu no ha de tenir cap efecte desfavorable sobre les propietats 
de l’element i no ha d’afectar al conjunt, de manera que no compleixi amb els requisits funcionals 
especificats a la UNE-EN 1452-5. 
Si l’element és per a una conducció d’aigua potable també ha de portar les següents inscripcions: 

- Número del RSI 
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- Inscripció "AIGUA" 
Gruix mínim de la paret (mm): 
 

DN 
PRESSIONS NOMINALS (bar) 

PN 16 PN 20 

15 – 1,5 

20 1,5 1,9 

25 1,9 2,3 

32 2,4 2,9 

50 3,0 4,6 

 
Pressió de treball (t: temperatura servei): 

- t ≤ 25°C: ≤ pressió nominal 
- 25 ≤ t ≤ - 45°C: ≤ ft pressió nominal, on ft (coeficient de reducció definit a l’annex A de la UNE-EN 
1452-2) 

Densitat a 23°C (ISO 1183): ≥ 1350 kg/m3, ≤ 1460 kg/m3 
Opacitat (UNE-EN 578) : ≤ 0,2% llum visible 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN 727): ≥ 80°C 
Retracció longitudinal (UNE-EN 743): ≤ 5% 
Toleràncies: 

- Diàmetre exterior mig (mm): 
 

DIÀMETRE NOMINAL (mm) TOLERÀNCIA 

≤ 50 ± 0,2 

 
- La tolerància del gruix de la paret es 0,1(e)+0,2 mm. La tolerància es constant per a un interval de 
gruixos nominals mínims de paret de 1 mm. (e) es el valor superior d’aquest interval 

La verificació de les mesures s’ha de fer d’acord amb la norma EN ISO 3126. 
 
TUBS: 
El gruix de la paret ha de ser uniforme en tota la llargària del tub, amb les toleràncies definides en la taula 
3 de la UNE-EN 1452-2. 
Resistència hidrostàtica mínima requerida MRS (UNE-EN 921) : ≥ 25 MPa 
 
PER A UNIÓ ENCOLADA: 
El diàmetre interior de l’embocadura correspondrà al diàmetre nominal de l’element. 
L’angle intern màxim de la zona d’embocadura no ha de ser superior a 0° 30’. 
Diàmetre interior mig de l’embocadura: 
 

DIÀMETRE NOMINAL (mm) 
DIÀMETRE INTERIOR EMBOCADURA (mm) 

Dmín Dmàx 

≤ 90 DN + 0,1 DN + 0,3 

 
Llargària mínima de l’embocadura: 

- (0,5 DN + 6 mm) ≤ 12 mm: 12 mm 
- resta de casos: 0,5 DN + 6 mm 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Subministrament: agrupats en paquets, i protegits de cops i dels raigs solars. 
 
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 
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bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L’alçària de la pila ha de ser 
≤ 1,5 m. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentación Técnico-sanitaria para la elaboración, circulación 
y comercio de materiales poliméricos en relación con los productos alimenticios y alimentarios. 
UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades 
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 
Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El paquet o l’albarà ha de portar les següents dades: 

- Denominació del producte 
- Contingut net 
- Nom del fabricant o raó social 

 
TUBS: 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 1 m, de forma indeleble i ben visible les dades 
següents: 

- UNE EN 1452 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Sigles PVC-U 
- Diàmetre nominal (dn) x gruix de paret (en) en mm 
- Pressió nominal PN 
- Referència de la data, lloc i àmbit de fabricació 
- Número de la línia d’extrussió 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament 
- Verificació del sistema de rases per a la correcta implantació del material 
- Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons 
projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris) 
- Realització d’informe amb els resultats del control efectuat 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar per mostreig a cada recepció. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 
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BFW. Accessoris genèrics de tubs per a gasos i fluids 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFWA1340, BFWA1440, BFWA1540, BFWA1640, BFWA1740, BFWA1840, BFWA1A40. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt d’accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de 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 
La mateixa normativa que s’apliqui al tubs, en funció dels fluids que transportin. 

 

BFY. Elements de muntatge de tubs de gasos i fluids 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BFYA1340, BFYA1440, BFYA1540, BFYA1640, BFYA1740, BFYA1840, BFYA1A40, BFYB2305. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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) 
 
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. 
 

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 
La mateixa normativa que s’apliqui al tubs, en funció dels fluids que transportin. 

 

BJ. Materials per a instal·lacions de lampisteria, reg i aparells sanitaris 
BJ1. Aparells sanitaris 
BJ12. Plats de dutxa 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ12K72C. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Plat de dutxa per a encastar o per a muntar superficialment. 
S’han considerat els materials següents: 

- Planxa d’acer, amb una capa de fons d’esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, 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. 
La superfície visible ha d’estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició 
instal·lada, és 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 superfícies han de ser llises i continues. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
La cubeta de l’aparell ha de tenir un desguàs, 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 sobreeixidor, si existeix, han de correspondre a les 
indicacions de la norma UNE-EN 695. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001: 

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d’aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d’aigua per la massa de porcellana: ≤ 0,75% pes mostra 
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Característiques mecàniques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001: 
- Resistència a les càrregues estàtiques: 

- Plats de dutxa: 4000 N 
Toleràncies: 

- Dimensions: - 10 mm 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: amb les superfícies protegides. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie. S’han de comentar en posició 
vertical. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
UNE-EN 251:1992 Recibidores de ducha. Cotas de conexión. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Ha de portar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits 
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb 
l’especificat al projecte 
- Realització i emissió d’informes amb resultats de controls i proves realitzats 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida rebuda. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material segons criteri 
de la DF. 

 

BJ13. Lavabos 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ13B71Q. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a semiencastar, 
per a fixar sota taulell o per a recolzar sobre taulell o moble. 
S’han considerat els materials següents: 

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d’esmalt ceràmic, 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. 
La superfície visible ha d’estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició 
instal·lada, és 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 superfícies han de ser llises i continues. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
La cubeta de l’aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es 
produeixin embasaments. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001: 

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d’aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d’aigua per la massa de porcellana: ≤ 0,75% pes mostra 

Característiques mecàniques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001: 
- Resistència a les càrregues estàtiques: 

- Lavabos i rentamans murals: 1500 N 
Toleràncies: 

- Amplària (lavabo): - 5 mm 
Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal corresponent, d’acord amb 
UNE-EN 14688: 

- CL 25: 0,25 l/s 
- CL 20 : 0,20 l/s 
- CL 15: 0,15 l/s 
- CL 10: 0,10 l/s 
- CL 00: sense sobreeixidor 

Característiques essencials d’acord amb UNE-EN 14688 i UNE-EN 14296: 
- Aptitud per la neteja 
- Resistència de càrrega 
- Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688) 
- Durabilitat 

La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Normativa (UNE-EN 14688), 
tipus de sobreeixidor (CL) i si és necessari s’afegeix la capacitat del sobreeixidor (OF), l’aptitud per la 
neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la durabilitat (DA): 

EN 14688 CL 
OF - CA - LR DA 

La designació del lavabo per a ús col·lectiu es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la 
Normativa (EN 14296), l’aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la durabilitat (DA): 

EN 14296 CA LR DA 
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2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: amb les superfícies protegides. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie. S’han de comentar en posició 
vertical. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo. 
UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar estampat sobre el producte o bé en l’etiqueta, embalatge 
o documentació comercial. 
El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- El número de certificat CE o del certificat de control de producció, si és el cas 
- Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 14296) 
- Informació sobre les característiques essencials 

Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb 
l’especificat al projecte 
- Realització i emissió d’informes amb resultats de controls i proves realitzats 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida rebuda. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material segons criteri 
de la DF. 
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BJ14. Inodors 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ14BC1Q. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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 
En funció de la col·locació els inodors poden ser: 

- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra 
En funció d’on cauen els excrements els inodors poden ser: 

- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l’aigua profunda que conté la tassa 
En funció de la composició els inodors poden ser: 

- Inodor monobloc, és el inodor que s’ha fabricat d’una sola peça tassa i cisterna 
Els inodors es classifiquen: 

- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9 litres 
indistintament 

Hi ha dos dispositius de descàrrega: 
- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula 

 
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. 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
Cal que sigui impermeable. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d’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 DF. 
Característiques físico-químiques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001: 

- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor 
- Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d’aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o esquerdes 
- Absorció d’aigua per la massa de porcellana: ≤ 0,75% pes mostra 

Característiques mecàniques d’aparells sanitaris de ceràmica d’acord amb la UNE 67001: 
- Resistència a les càrregues estàtiques: 

- Inodors murals: 4000 N 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: amb les superfícies protegides. 
 
Emmagatzematge: apilats en llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie, en mòduls de dues 
unitats i un nombre màxim de tres mòduls, separats amb taulons de fusta. 
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3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas. 
UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

-Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Sobre el mateix producte: 
- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 997) 
- Classe, volum nominal de descàrrega i dispositiu de descàrrega 

- En la documentació comercial que acompanya el producte: 
- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar 
- Direcció declarada del fabricant 
- Dues darreres xifres del any d’impressió del marcat 
- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 997) 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,... 

- Tipus d’inodor (tanc baix,monobloc, independent o conjunt d’inodor) 
- Material de que està fabricat 
- Classe, tipus,dispositius de descàrrega i categoria del mecanisme de descàrrega 

- Informació sobre les característiques reglamentades: 
- Capacitat d’aigua de descàrrega 
- Prevenció del reflux 
- Aptitud per a la neteja 
- Resistència a les càrregues 
- Durabilitat 
- Substàncies perilloses 
- Fiabilitat de la vàlvula 
- Estanquitat a l’aigua 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits. 
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb 
l’especificat al projecte 
- Realització i emissió d’informes amb resultats de controls i proves realitzats 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida rebuda. 



 
PLEC DE CONDICIONS 

Equipament esportiu especialitzat per a la pràctica del tennis al Prat de Llobregat  122 

 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material segons criteri 
de la DF. 

 

BJ1Z. Accessoris d’aparells sanitaris 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ1ZS000. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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 
- Tapatubs d’alimentació d’urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d’esmalt 
ceràmic, unit íntimament al suport 
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat 
- Maniguet de PVC injectat no plastificat 
- 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. 
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 DF. 
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No han 
d’aparèixer esquerdes ni clivelles 
Duresa de l’esmaltat (fregant 2 minuts amb paper 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 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. 
 
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): ≥ 45 N/mm2 
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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 

 
PASTA: 
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d’altres microorganismes. 
Pes específic: 9,2 kN/m3 
Humitat: < 0,1% 
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. 
 
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 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
SIFÓ I MANIGUET: 
UNE 53114-2:1987 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. Métodos 
de ensayo. 
 
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

BJ2. Aixetes i accessoris per a aparells sanitaris 
BJ2Z. Aixetes i accessoris complementaris 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJ2Z1111, BJ2ZBP92. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Aixetes i accessoris complementaris per a aparells sanitaris, de diferents tipus i de diferents diàmetres 
d’entrada i de sortida. 
S’han considerat els elements següents: 

- Aixeta de llautó cromat 
S’han considerat els següents tipus d’aixetes: 

- Senzilla 
- De pas 

 
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. 
No ha de tenir picades ni osques. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. 
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries. 
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 DF. 
 
AIXETA: 
El volant ha de permetre un accionament de l’apertura, tancament i regulació de cabal suau i precís. 
El comandament d’accionament ha de dur un distintiu blau per a l’aigua freda i un de vermell per a l’aigua 
calenta. 
Cabal mínim d’aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s 
Gruix del cos: ≥ 2 mm 
Estanquitat de l’aigua amb l’obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): 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 19703): No s’han de produir fuites. 
Resistència mecànica amb l’obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s’han de produir 
deformacions permanents. 
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Resistència a torsió de l’òrgan de maniobra (UNE 19703): ≥ 6 N·m 
 
ELEMENTS DE LLAUTÓ: 
Exteriorment ha d’estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. 
Gruix de la primera capa de recobriment: ≥ 5 micres 
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat): ≥ 0,25 micres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d’aparèixer bombolles, exfoliacions, 
picades o desaparicions de recobriment. 
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s’ha de produir escames ni despreniments. 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en bossa de plàstic dins de la caixa protectora. 
 
Emmagatzematge: en el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 

- Instruccions d’instal·lació i muntatge 
- Nom del fabricant o marca comercial 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits 
- Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb 
l’especificat al projecte 
- Realització i emissió d’informes amb resultats de controls i proves realitzats 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida rebuda. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s’ha d’acceptar o refusar el material segons criteri 
de la DF. 

 

BJA. Aparells de producció i acumulació d’aigua calenta sanitària 
BJA2. Escalfadors acumuladors elèctrics 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJA2G3D0. 
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Escalfadors acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Amb cubeta d’acer esmaltat 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d’estar format per un dipòsit amb la resistència en el seu interior, recobert d’una capa aïllant que a la 
vegada ha d’estar recoberta per l’envoltant exterior de l’acumulador. 
Si és amb cubeta d’acer esmaltat, el dipòsit d’acer al carboni ha de tenir l’interior esmaltat al foc i 
l’envoltant, també d’acer al carboni, ha de tenir l’exterior esmaltat al foc. 
L’envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre mínim. 
Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament automàtic, un altre de rearmament manual, un control 
visual de funcionament i, opcionalment, un termòmetre. 
Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de portar el 
símbol "Terra". 
Ha de poder connectar-se permanentment a la línia d’alimentació elèctrica sense anar proveït de cap base 
d’alimentació de connexió, malgrat que no s’exclou la utilització d’un cable flexible fixat permanentment. 
Les connexions de l’aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta o freda amb un senyal al 
seu costat gravat de manera indeleble i sobre una superfície fixa. 
A l’entrada de l’aigua hi ha d’haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi ha d’haver una vàlvula de 
seguretat incorporada i, si no hi és, ha de ser subministrada a banda juntament amb l’aparell. 
Per al desmuntatge d’elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de l’aparell i 
l’operació s’ha de poder fer amb l’ajuda d’eines ordinàries. 
Les parts en contacte amb l’aigua seran de materials que no puguin contaminar-la. 
La connexió, tant de l’aigua com l’elèctrica, s’ha de poder fer amb facilitat un cop situat l’acumulador en el 
seu lloc de treball. 
En l’escalfador amb ruixador, a la sortida de l’aigua calenta hi ha d’haver un braç de dutxa. 
L’entrada i la sortida d’aigua han d’estar clarament indicades. 
La temperatura de sortida de l’aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar situat a la canonada de 
sortida. 
Han d’estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència. 
Han ser capaç de resistir la pressió de l’aigua que es produeix en l’ús normal. 
Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 1 bar a la pressió 
nominal. 
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d’alimentació d’aigua. 
Temperatura de treball: ≤ 98°C 
Temperatura de seguretat: 130°C 
Pressió de treball: ≤ 6 bar 
Aïllament elèctric (REBT): Classe I 
Connexió de l’aigua: 1/2" ó 3/4" 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en caixes. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
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4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presión. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 60335-2-21:1995 Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos. Parte 2: Requisitos 
particulares para los termos eléctricos.(Versión oficial EN 60335-2-21 1992). 
UNE-EN 60730-1:1994 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 1. 
Requisitos generales. (Versión oficial EN 60730-1 1991+A1 1991+A11 1991). 
UNE-EN 60730-2-1:1998 Dispositivos de control eléctrico automático para uso doméstico y análogo. Parte 
2: Requisitos particulares para dispositivos de control eléctrico para aparatos electrodomésticos. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada aparell ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal·lat, una placa que indiqui de manera 
indeleble: 

- Identificació del constructor 
- Model o tipus 
- Símbol del grau d’aïllament 
- Pressió nominal en bar 
- Capacitat 
- Tensió 
- Tipus de corrent elèctric 
- Potència 
- Intensitat 

Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les previstes a la norma UNE 
20305, la indicació "Termo". 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar a escalfadors, acumuladors d’aigua calenta sanitària, són les següents: 

- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques i homologacions dels equips 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Contrastar la documentació amb els equips, verificant, tipus de gas (escalfadors a gas) potència 
calorífica, potència elèctrica (escalfadors elèctrics) i capacitat 
- Verificar l’adequació d’aquestes característiques amb el projecte 
- Control d’identificació dels materials i equips i lloc d’emplaçament 
- Verificar l’equip de recirculació a instal·lacions amb escalfador d’aigua centralitzat 
- Realització i emissió d’informes amb resultats de controls i proves realitzats 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà globalment 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-
ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el 
determini la DF. 

 

BJM. Elements de mesura, control i regulació 
BJM1. Comptadors d’aigua i elements per a centralització de lectures 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BJM1140B. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Comptadors d’aigua, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al ramal i equips 
auxiliars per a la centralització de lectures. 
S’han considerat els tipus de comptadors següents: 

- Comptadors d’aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria estanca i 
transmissor magnètic 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o 
defectes de l’acabat superficial. 
 
COMPTADORS: 
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. 
El comptador ha d’estar fabricat amb materials d’una resistència i durabilitat adequades al ús a que es 
destina. Els materials no s’han de veure afectats de manera adversa per les variacions de temperatura de 
l’aigua, dintre del ventall de temperatures de treball. 
Totes les parts del comptador en contacte amb l’aigua que hi circula han de fabricar-se amb materials que 
són convencionalment coneguts com no-tòxics, no-contaminants i biològicament inerts. 
El comptador d’aigua complert ha d’estar fabricat amb materials resistents a la corrosió interna i externa o 
que estiguin protegits per un tractament superficial adequat. 
El dispositiu indicador ha de proporcionar una indicació del volum fàcilment llegible, segura i sense 
ambigüitats visuals. 
El volum d’aigua ha d’indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d’aparèixer en el totalitzador o 
immediatament al costat del número indicat. 
 
COMPTADOR VOLUMÈTRIC: 
Ha d’estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de lectura. 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora. 
 
Emmagatzematge: en el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regulan los contadores de agua fría. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COMPTADORS: 
El comptador ha d’anar marcat de manera visible e indeleble amb la següent informació com a mínim 

- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La classe metrològica i el cabal nominal expressat en m3/h 
- L’any de fabricació i el número de comptador separats inequívocament 
- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flux 
- El signe d’aprovació del model o, en el seu cas, d’aprovació del model CEE 
- La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar 
- La lletra H o V en el cas de que el comptador només pugui treballar en posició horitzontal o vertical 
respectivament 

 
OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control d’identificació dels materials i verificació del seu dimensionat segons projecte 
- Contrastar entre la documentació aportada i els materials emprats 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i mesures realitzades 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS: 
Es comprovarà globalment. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN COMPTADORS: 
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte. 

 

BJS. Equips per a reg 
BJSA. Programadors 
BJSA4. Programador de reg amb alimentació a 24V 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJSA4220. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Dispositius destinats a formar part d’una instal·lació de reg. 
S’han considerat els elements següents: 

- Programadors electrònics o autònoms: Elements que governen l’obertura de les electrovàlvules de la 
instal·lació possibilitant l’automatització de la mateixa. 

 
PROGRAMADORS ELECTRÒNICS: 
Pot disposar de pantalla. 
L’alimentació del programador s’ha de fer amb un transformador intern o extern per a passar de la tensió 
d’alimentació de la xarxa, a la tensió d’alimentació de les electrovàlvules (24 V cc). 
Ha de tenir com a mínim les següents prestacions: 

- Número de programes: Doble programa A/B 
- Arrencada: 3 recs en l’interval programat 
- Temps de reg: 1 a 999 min per estació 
- Cicle o interval de reg: 1/2 dia a 7 dies 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en caixa protectora. 
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Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

BJSB. Electrovàlvules 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BJSB2220. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Dispositius destinats a formar part d’una instal·lació de reg. 
S’han considerat els elements següents: 

- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament el cabal d’aigua, en les que l’accionament del pilot 
de tres vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de l’eix de la vàlvula es produeix per l’acció 
d’un solenoide 

 
ELECTROVÀLVULES: 
Ha d’estar formada per: 

- Carcassa 
- Regulador de cabal 
- Sistema d’obertura manual directa 
- Solenoide 
- Filtre autonetejant 

Cada element ha de portar marcat de forma clara i indeleble les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Codi del tipus de vàlvula 
- Tipus de connexió de la vàlvula 
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades 
- Tipus d’accionament 
- Pressions, màx. mín. I de treball 
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h 
- Material del que està conformat 
- Potència expressada en Ws 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en caixa protectora. 
 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
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Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

 

BM. Materials per a instal·lacions contra incendis i seguretat 
BM1. Materials per a instal·lacions d’incendis i gasos 
BM14. Polsadors d’alarma 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM141102. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Polsadors manuals d’alarma per a ús en instal·lacions de detecció i alarma d’incendis, per a muntar 
superficialment o encastar. 
S’han considerat els tipus de polsadors següents: 

- Polsadors d’accionament directe (tipus A), per trencament d’un element fràgil 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 
Estarà fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-11, que haurà de complir. 
L’element fràgil ha d’estar dissenyat de manera que no es produeixin lesions a l’usuari quan s’accioni. 
La superfície de la cara visible ha de ser de color vermell, exceptuant la cara d’accionament, els símbols i 
texts de la cara frontal i l’accés de l’eina especial (si n’hi ha) així com els orificis d’entrada de cables i els 
cargols. 
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 admissible: ≤ 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. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
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Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d’assajos i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d’acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova 
el reglament CPI. 
UNE-EN 54-11:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales de 
alarma. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Cada polsador ha d’anar marcat de manera clara e indeleble amb la següent informació: 

- Referència a la norma EN 54-11 
- El nom o marca comercial del fabricant 
- Definició del model (tipus A o tipus B) 
- La categoria ambiental (interior/exterior, característiques especials de l’entorn) 
- Designació dels terminals e connexió 
- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de 
fabricació, i el número de la versió de software continguda en el polsador, si és el cas 

Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s’hauran d’explicar en la informació proporcionada 
amb el dispositiu. 
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del polsador, i haurà de ser accessible durant el 
manteniment. 
No s’han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones. 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 
d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats 
- Sol·licitar a l’empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha executat 
segons normatives d’aplicació 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament 
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els 
elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del projecte: 

- Polsadors (marca, model, especificacions) 
- Mòduls de control (marca, model, especificacions) 
- Centraleta d’incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions) 
- Mòduls d’alimentació (marca, model, especificacions) 
- Sirenes (marca, model, especificacions) 
- Cablejat (secció, tipus d’aïllament) 
- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions) 
- Electroimants de subjecció de portes (si n’hi ha) (marca, tipus, especificacions) 
- Comportes tallafoc, en conductes d’aire (marca, tipus, especificacions) 

- Realització d’informe amb els resultats del control efectuat 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. S’han de realitzar controls per cada 
tipus diferent de material o equip. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT:  
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
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BM2. Materials per a instal·lacions d’extinció d’incendis 
BM21. Hidrants 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM212110. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Hidrants. 
S'han considerat els tipus següents: 

- De columna humida 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE 23400. 
Pressió de treball: ≤ 30 bar 
Material de construcció: Fosa 
Material dels eixos d'accionament de la vàlvula: Acer inoxidable 
Material de la vàlvula: Bronze 
Material de l'obturador de la vàlvula: Goma sintètica 
Material dels enllaços ràpids (racords) : Aliatge d'alumini per a forja anoditzat 
Gruix de l'anoditzat dels racords: ≥ 20 micres 
Característiques mecàniques del material dels racords: 

- Resistència a la tracció: ≥ 290 N/mm2 
- Mòdul d'elasticitat: ≥ 240 N/mm2 
- Allargament: ≥ 8% 
- Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): 95 aproximadament 

 
HIDRANT DE COLUMNA HUMIDA: 
Ha d'estar format per: 

- Un cos tubular amb un extrem tapat i l'altre amb una brida per a la seva connexió a la xarxa. 
- Dues vàlvules de tancament de comporta o de bola, situades a la part de l'extrem tapat, amb les 
boques de connexió proveïdes d'enllaç ràpid, amb tapes agafades amb una cadena 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: empaquetats en caixes. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova 
el reglament CPI. 
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 mm. 
UNE 23400-3:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 70 mm. 
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UNE 23400-4:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 100 mm. 
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. Procedimientos de 
verificación. 
 
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 
UNE 23406:1990 Lucha contra incendios. Hidrante de columna húmeda. 

 

BM23. Boques d’incendi 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM23BBAA. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Boques d’incendi equipades amb mànega i protegides amb armari. 
S’han considerat els tipus següents: 

- BIE-45 amb mànega plana de 15 o 20 m 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Boca d’incendis formada per: 

- Llança-boquilla de 3 funcions: interrupció, raig lliure i polvorització 
- Mànega de material resistent a la putrefacció amb una capa llisa de material elastomèric a l’interior 
- Vàlvula d’entrada, on la maniobra completa de 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’estar esmaltat 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 materials fets servir per a la construcció de les boques d’incendi han de ser resistents a la corrosió i als 
esforços mecànics deguts a la seva utilització. 
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 23400. 
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. 
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 a la pressió interna: 
 

 
Pressió màxima de servei 

(MPa) 
Pressió de prova 

(MPa) 
Pressió mínima de trencament 

(MPa) 

BIE-25 1,2 1,8 3,0 

BIE-45 1,2 2,4 4,2 

 
Resistència impacte llança-boquilla: Sense deterioraments ni fuites 
Resistència a l’impacte i a la càrrega de la boca d’incendi equipada: Sense deformacions permanents 
Estanquitat dels ràcors: Sense fuites a la pressió de prova 
Folgança diàmetre exterior volant vàlvula-elements armari: ≥ 35 mm 
Resistència corrosió peces metàl·liques amb recobriment: Ha de complir 
Envelliment dels materials sintètics: Sense fissures ni deterioraments 
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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 

Angles 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. 
Toleràncies: 

- Diàmetre interior de la mànega: 
- Per a mànegues semirígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694): 

- Diàmetre nominal (25 mm) ±1 mm 
- Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): 

- Calibre passa: 44 mm 
- Calibre no passa: 46 mm 

- Llargària de la mànega: 
- Per a mànegues semirígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694): Ha de complir 
la norma UNE EN ISO 1307 
- Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): +5%, -0% 

 
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. 
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. 
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°. 
Parell de força màxima per al canvi de les funcions de la llança-boquilla (UNE-EN 671-2): ≤ 7 Nm 
La mànega ha d’estar fabricada d’acord amb les especificacions de la norma UNE 23091-2A. 
Diàmetre interior de la mànega: 45 mm 
Tipus de mànega: flexible plana per a servei lleuger 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: empaquetats en caixes. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits de la intempèrie i d’impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
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Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d’assajos i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d’acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova 
el reglament CPI. 
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. Procedimientos de 
verificación. 
UNE 23410-1:1994 Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra incendios. Parte 1: Lanzas convencionales. 
 
BOQUES TIPUS BIE-45: 
UNE-EN 671-2:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con mangueras. 
Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas. 
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 mm. 
UNE 23091-2A:1996 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A: Manguera flexible 
para servicio ligero, de diámetro 45mm y 70mm. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

- Productes per a seguretat contra incendis: 
- Sistema 1: Certificació de Conformitat CE 

La boca d’incendi equipada ha d’estar marcada amb la informació següent: 
- Nom del subministrador o marca comercial, o ambdós 
- El número de la norma UNE-EN 671-1 per a les BIE equipades amb mànegues semirígides 
- El número de la norma UNE-EN 671-2 per a les BIE equipades amb mànegues planes 
- Any de fabricació 
- Pressió màxima de servei 
- Llargària i diàmetre de la mànega 
- Diàmetre equivalent de l’orifici de la llança-boquilla 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 
de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

 
BOQUES TIPUS BIE-25: 
Cada tram de la mànega ha d’estar marcat de manera clara i indeleble com a mínim dos cops per tram, 
amb la següent informació: 

- Designació segons la norma UNE 23091-2A (Per a la BIE 45 ha de ser: UNE 23 091-2A - 45) 
- El nom i la marca del fabricant 
- El trimestre i l’any de fabricació 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 
d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats 
- Sol·licitar a l’empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha executat 
segons normatives d’aplicació 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament 
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots els 
elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del projecte: 
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- BIE: (marca, model, tipus, normativa. Elements: mànegues, ràcords, manòmetres llança, vàlvula, 
suport, armari) 
- Canonades: (tipus, normativa, elements d’unió. Elements de subjecció, etc.) 
- Grup de pressió (si existeix) (marca, model, normativa. Especificacions: pressió, alçada 
manomètrica i cabal) 

- Realització d’informe amb els resultats del control efectuat 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. S’han de realitzar controls per cada 
tipus diferent de material o equip. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 

 

BM24. Detectors-extintors automàtics 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM242A20. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Ruixadors automàtics (sprinklers) en bronze o cromats, amb dispositiu d’accionament d’ampolla i per a 
posició muntant-baixant o de paret. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d’estar formats per un cos tubular amb un extrem roscat, i l’altre proveït d’un obturador sensible a la 
temperatura ambient i d’un deflector. 
Han d’estar fabricats de manera que qualsevol intent d’ajust o desmuntatge produeixi la destrucció 
d’algun element de la seva construcció. 
Ha de poder passar una esfera de 8 mm de diàmetre per cada pas de l’aigua en el ruixador. 
La forma i la situació del deflector respecte a la boca de sortida del raig d’aigua, el converteix en creador 
de pluja uniforme en les direccions següents segons la posició del muntatge: 

- Ruixador cara amunt: Descàrrega en sentit contrari al de sortida 
- Ruixador cara avall: Descàrrega en el sentit de sortida 
- Ruixador de paret: Descàrrega en sentit lateral 

Dispositiu d’accionament tipus ampolla: 
- Color ampolla segons temperatura d’accionament: 

- 57°C: Taronja 
- 68°C: Vermell 
- 79°C: Groc 
- 93°C: Verd 
- 141°C: Blau 
- 182°C: Morat 
- 204/260°C: Negre 

Els ruixadors d’ampolla i les ampolles de vidre han d’obrir dins dels límits de temperatura següents: 
 

Temperatura nominal 
d’actuació (ºC) 

Temperatura mínima 
d’actuació (ºC) 

Temperatura a la que o per 
sota de la que Temperatura màxima 

d’actuació (ºC) actuen 25 de 
50 ut. (ºC) 

actuen 40 de 
50 ut. (ºC) 

57 54 63 68 74 
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68 65 74 79 86 

79 76 87 92 99 

93 90 101 106 113 

100 97 108 113 120 

121 118 129 134 141 

141 138 149 155 163 

163 160 171 477 186 

182 179 190 196 206 

204 201 212 218 228 

227 224 235 242 252 

260 257 268 275 286 

286 283 294 301 313 

343 340 301 359 372 

 
Els ruixadors han de tenir les constants de cabal (factor K) següents: 
 

Diàmetre nominal de l’orifici (mm) Factor K (L·min-1/bar0,5) 

10 57 ± 3 

15 80 ± 4 

20 115 ± 6 

 
Ha de complir els paràmetres de distribució d’aigua següents: 
 

Diàmetre nominal de 
l’orifici (mm) 

Cabal per ruixador 
(L/min) 

Àrea de cobertura 
(m2) 

Densitat de descàrrega 
(mm/min) 

10 50,6 20,25 2,5 

15 61,3 12,25 5,0 

15 135,0 9,0 15,0 

20 90,0 9,0 15,0 

20 187,5 6,25 30,0 

 
Temps d’actuació del ruixador: ≤ 5 s 
Allargament del cos del ruixador: ≤ 0,2 % 
Resistència a la compressió del deflector: 70 N 
Força de trencament de l’ampolla: ≥ 6 càrrega servei ruixador 
Estanquitat del ruixador: Sense fuites 
Exposició a la calor: Ha de complir 
Xoc tèrmic: Ha de complir 
Corrosió: Ha de complir 
Integritat del recobriment del ruixador: Sense esquerdes ni desconxaments 
Cop d’ariet: Sense fuites 
Resistència a la calor: Sense deformació 
Resistència a la vibració: Sense deformació ni ruptura apreciables 
Resistència a l’impacte: Ha de complir 
Resistència a baixes temperatures: No ha d’actuar el ruixador; Sense danys visibles 
Totes les característiques anteriors s’han de determinar segons la UNE 23-595 (1). 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: per unitats, en caixes i amb la rosca protegida. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a temperatura ambient ≤ 30°C. 
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3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d’assajos i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d’acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova 
el reglament CPI. 
UNE 23595-1:1995 Protección contra incendios. Sistemas de rociadores automáticos. Parte 1: Rociadores. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S’han de subministrar amb la fulla d’instruccions, corresponent al tipus de ruixador, que ha de descriure el 
mètode d’instal·lació recomanat i ha de donar indicacions sobre manteniment i substitució. 
Cada ruixador ha d’anar marcat amb les dades següents: 

- Nom o marca registrada del fabricant 
- N° d’identificació del model, designació de catàleg o equivalent 
- Fàbrica d’origen 
- Indicació tipus ruixador i posició de muntatge segons UNE 23-595 (1) 
- Temperatura nominal d’actuació codificada amb colors 
- Any de fabricació 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 
d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats 
- Sol·licitar a l’empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha executat 
segons normatives d’aplicació 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament 
- Realitzar la recepció de materials de la instal·lació de ruixadors segons Normativa UNE 23596 
- Comprovar que els materials i elements que formen la instal·lació de ruixadors compleixin els 
requisits especificats en projecte: 

- Diàmetres i qualitat de les canonades 
- Característiques i tipus de ruixadors: (marca, model, temperatura de tir, tipus de muntants, 
diàmetre, coeficient hidràulic “K”) 

- Característiques del grup de bombeig (si hi està instal·lat): cabal (l/h), alçada manomètrica (m.c.a.), 
potència (CV), tensió (V), marca, model, Nº de sèrie 
- Certificat de funcionament dels ruixadors 
- Realització d’informe amb els resultats del control efectuat 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l’obra. El control s’ha de realitzar per 
mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l’obra. La intensitat del mostreig ha d’estar definida 
per la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
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BM3. Extintors 
BM31. Extintors 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BM312111. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Aparell autònom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l’acció 
d’una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o 
transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’extintor correspon a un tipus registrat 
davant l’Administració i que disposa d’un certificat estes per un organisme de control facultat per a 
l’aplicació del Reglament d’Aparells a Pressió, que acrediti que l’extintor correspon plenament al del 
projecte presentat per a registrar el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar: 

- Indicació de l’administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l’aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 

 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: per unitats, en funda de plàstic. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits de la intempèrie i d’impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presión. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l’extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor 
- Instruccions d’utilització 
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- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament 
d’Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats 
- Sol·licitar a l’empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha executat 
segons normatives d’aplicació 
- Control de la documentació tècnica subministrada 
- Control de l’emmagatzematge d’extintors en obra fins a la seva col·locació 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament 
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s’ha de verificar: 

- Aprovació de tipus per la Direcció General d’Indústries Siderometal·lúrgiques i la placa de timbre 
de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d’Indústria 
- Dades placa de disseny: 

- Pressió màxima de servei (disseny) 
- nº placa 
- Data 1a Prova i successives 

- Dades etiqueta de característiques: 
- Nom del fabricant importador 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat d’equips 
- Eficàcia de l’extintor (Norma UNE 23110) 
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 
- Instruccions funcionament 

- Realització d’informe amb els resultats del control efectuat 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de 
comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 

 

BMY. Parts proporcionals d’elements especials per a instal·lacions contra incendis 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BMY14000, BMY21000, BMY23000, BMY2400, BMY31000. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
S’han considerat els elements següents: 

- Part proporcional d’elements especials per a polsadors d’alarma 
- Part proporcional d’elements especials per a hidrants 
- 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 extintors 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en 
cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
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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 
- 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’un element. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d’assajos i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d’acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova 
el reglament CPI. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 

 

BN. Vàlvules, filtres, bombes i grups de pressió 
BNX. Grups de pressió i dipòsits 
BNX2. Grups de pressió amb dipòsit d’aire 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BNX256C0. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Grup automàtic de pressió d’aigua, amb dipòsit hidropneumàtic i una o dues bombes d’impulsió. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d’estar format pels elements següents: 
Grup amb dues bombes: 

- Dipòsit acumulador 
- Manòmetre 
- Armari elèctric de maniobra i protecció 
- Dues bombes centrífugues de funcionament alternatiu 
- Dos injectors d’aire estàtics 
- Dos pressòstats de control 
- Un col·lector d’aspiració i un d’impulsió 

Grup amb una bomba: 
- Dipòsit acumulador 
- Manòmetre 
- Armari elèctric de maniobra i protecció 
- Una bomba centrífuga 
- Un injector d’aire estàtic 
- Un pressòstat de control 

Característiques del dipòsit acumulador: 
- El diposit ha de ser de planxa d’acer galvanitzat. La renovació d’aire del dipòsit es realitzarà per 
injectors 
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- Pressió de prova: 1,5 x pressió de treball 
Característiques de la bomba: 

- Grau de protecció: ≥ IP-33X 
- Velocitat de gir: 2900 r.p.m. 
- Tensió d’alimentació (motor trifàsic): 230/400 V 

Les característiques de cabal i alçada manomètrica demanades a l’element han de ser referents al grup, no 
a cada bomba en particular, als grups amb dues bombes. 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: el grup ha d’anar amb tots els elements de treball i control muntats, formant un conjunt 
sobre una bancada única. 
El grup ha de dur l’acta de prova de pressió feta pel constructor. 
 
Emmagatzematge: en llocs protegits contra els impactes. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presión. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El dipòsit ha de portar una placa visible, una vegada instal·lat, on s’indiquin les dades següents: 

- Capacitat 
- Pressió de treball 
- Pressió de prova 
- Proves d’instal·lació 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Sol·licitar al fabricant les característiques tècniques dels equips i materials que s’utilitzaran. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Comprovar que els grups de pressió compleixen les especificacions del projecte. Es comprovarà: 

- Bomba (marca, model i nº de sèrie, cabal, altura manomètrica (mca)) 
- Motor (marca, model i nº de sèrie, tensió (V): consum (A), Potència (kW), arrencada, secció 
conductor, proteccions elèctriques, velocitat (rpm), protecció tèrmica, aïllament conductes. Índex 
protecció acoblament) 
- Dipòsit: (marca, model, nº de sèrie, capacitat (l) o canonada connexió) 

- Es realitzarà un informe amb els resultats dels controls efectuats als grups de pressió rebuts 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es realitzarà el control dels grups de pressió que es rebin a l’obra. El control es realitzarà per mostreig i en 
totes les partides, marques i models diferents que arribin a l’obra. La intensitat de mostreig estarà 
definida per la Direcció d’obra. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels grups de pressió, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, 
desviacions del projecte i variacions del que s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, es comunicarà a 
la DF, que decidirà la substitució total o parcial dels grups de pressió rebuts. 

 

BR. Materials per a jardineria i per a mesures correctores d’impacte ambiental 
BR3. Condicionadors químics i biològics del sòl i materials per a acabats superficials 
BR34. Esmenes biològiques 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BR341110. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Esmenes biològiques per al condicionament biològic del sòl. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Esmena biològica d’àcids húmics i fúlvics 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en envasos tancats i precintats. 
 
Emmagatzematge: protegit contra les pluges, les temperatures exteriors extremes i els focus d’humitat. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Designació del producte que conté 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Pes net 
- Estat físic 
- Composició química 
- Solubilitat 
- Reacció 
- Riquesa 

 
OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s’indica a les 
especificacions 
- Recepció del certificat de garantia, d’acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels 
documents acreditatius de la disposició de l’etiqueta ecològica europea 
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- Abans de començar l’aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 
m3, es realitzaran els assajos corresponents a l’anàlisi estàndard de terra vegetal, amb la determinació 
de: 

- Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua 
- Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5) 
- Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama 
- Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat) 
- Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Ca, N orgànic i 
amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia 
corresponent. Els productes a utilitzar s’ajustaran a les condicions exigides al plec de condicions tècniques. 

 

BR4. Arbres i plantes 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BR41162C, BR42763B, BR427D3B, BR4AN8A1, BR4D8211, BR4FYLD1. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Espècies vegetals subministrades a peu d’obra. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 
- Plantes de petit port 

S’han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 
 

CONDICIONS GENERALS: 
L’espècie vegetal s’ha d’adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de 
reconeguda solvència. 
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, 
i si es el cas també respecte al cultivar. 
Les plantes han d’haver estat cultivades d’acord amb les necessitats de l’espècie o cultivar, edat i 
localització. 
Han d’haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc). 
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l’article 4.4.2 de la norma 
NTJ 07A. 
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l’article 4.4.3 de la 
norma NTJ 07A. 
L’espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control 
d’organismes nocius de quarantena, així com d’altres plagues i malalties que puguin afectar la qualitat i 
valor d’utilització del material vegetal. 
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d’anar acompanyades del passaport sanitari. 
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d’haver-los patit 
anteriorment. 
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada 
aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part aèria i la part subterrània. Les 
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arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin 
arrels seccionades de diàmetre superior a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l’espècie i mida de l’arbre. 
Els pans de terra han d’estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d’un any i mig en ser 
soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra ha d’estar intacte, compacte i ple 
d’arrels. 
La planta ha de tenir les mides d’alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, 
que s’indiquin a la unitat d’obra. La verificació d’aquestes dades s’ha de fer d’acord amb les indicacions de 
la norma NTJ 07A. 
 
ARBRES PLANIFOLIS: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l’arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra 
adequat per a l’espècie i mida de l’arbre. 
Alçaria del pa de terra: 

- Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7 
- Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2 

No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc. 
 
PLANTES DE PETIT PORT: 
Les branques principals de l’arbust (que neixen directament del tronc) han de néixer del terç inferior de la 
planta, han d’estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargària i gruix proporcional a la resta de la 
planta. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base. 
L’arbust enfiladís ha d’estar proveït del seu tutor. 
L’aigua de l’estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d’estar neta, no ha de ser salina ni 
calcària i ha de tenir una temperatura temperada. 
 

2. CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s’han de seguir les indicacions de la 
norma NTJ 07Z, d’acord amb cada tipus de planta i de presentació. 
 
Subministrament: en lots de plantes d’una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les 
plantes d’un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser homogènies en els seves 
dimensions. 
El transport s’ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part 
radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra. 
 
Emmagatzematge: si no s’ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a 
l’obra. 
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s’aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta 
amb palla o sauló o algun material porós. 
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element. 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 
NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general del material vegetal. 
 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de 
hoja perenne. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
S’ha de subministrar acompanyada de: 

- La guia fitosanitària corresponent 
- Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta 
- Procedència comercial del material vegetal 
- Assenyalada la part nord de la planta al viver 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de les condicions de subministrament i identificació 
- Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec 
- Control de les condicions d’emmagatzematge (si és el cas) 
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompanyades dels certificats de 
garantia corresponents. 

 

D. ELEMENTS COMPOSTOS 
D0. Elements compostos bàsics 
D07. Morters i pastes 
D070. Morters sense additius 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D0701461, D0701641, D0701821. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
Morters per a fàbriques: 

- Resistència a compressió: ≤ 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: ≥ M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: ≥ M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): ≥ M5 

Ha d’estar pastat de forma que s’obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
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2. CONDICIONS D’EXECUCIÓ I UTILITZACIÓ 
Per a l’elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d’estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d’estar neta abans de l’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 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, d’acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de 
resistència a compressió (UNE EN 1015-11) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es 
realitzaran aquests assajos sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d’acord a 
les condicions exigides. 
Els valors de consistència i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte. 

 

D0B. Acer ferrallat o treballat 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D0B2A100. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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 

D ≤ 25 mm D > 25 mm 

B 400 10 D 12 D 

B 500 12 D 14 D 

 
- Doblegat a una distància < 4 D del nus o soldadura més proper: ≥ 20 D 
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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 UTILITZACIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegament de les armadures 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 necessàries 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 DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d’aquests 
treballs, com ara retalls i lligaments. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

 

E. PARTIDES D’OBRA D’EDIFICACIÓ 
E2. Enderrocs, moviments de terres i gestió de residus 
E22. Moviments de terres 
E221. Excavacions per a rebaix del terreny 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E22113C2, E221C472. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny 
- Excavació per a caixa de paviment 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s’han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 

Excavació per caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
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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 de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig 
de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es deixa ratllar 
amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d’un cop de martell per trencar-se, que té un 
assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l’existència de rampa o d’altres 
condicionants de l’obra permeten que els mitjans d’excavació realitzin l’excavació i la càrrega de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o d’altres 
condicionants de l’obra no permeten que els mitjans d’excavació realitzin la càrrega de terres i és 
necessària la utilització d’una altra màquina per a aquesta funció. 
 
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S’ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, 
escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 
L’àmbit d’actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l’edificació i la zona influenciada 
pel procés de l’obra. 
S’ha de deixar una superfície adequada per al 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 resultin de les operacions d’esbrossada (extracció d’arrels, etc.), han de 
quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de compactació. 
S’han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S’han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat com a útils. 
 
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY: 
L’excavació per a caixes de paviments s’aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una profunditat 
exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
S’entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de 
màquines o de camions. 
S’entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la 
maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat. 
El fons de l’excavació s’ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S’han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L’aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i amb la 
mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l’excavació requereix l’aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s’han de conservar en una zona a part. La resta s’ha de transportar a un 
abocador autoritzat. 
Toleràncies d’execució: 

- Replanteig: ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor: ± 40 mm/m 
- Angle del talús: ± 2° 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
No s’ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s’han de suspendre els 
treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària: ≥ 4,5 m 
- Pendent: 

- Trams rectes: ≤ 12% 
- Corbes: ≤ 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària ≥ 6 m: ≤ 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF 
 
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY: 
Les terres s’han d’extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s’han d’acumular terres o materials a la vora de l’excavació. 
S’han d’extreure les terres o els materials amb perill de despreniment. 
S’ha d’impedir l’entrada d’aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d’evitar 
l’acumulació d’aigua dins de l’excavació. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 
No inclou la tala d’arbres. 
 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, 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 DF. 
No s’ha d’abonar l’excés d’excavació que s’hagi produït sense l’autorització de la DF, ni la càrrega i el 
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 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 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

 

E222. Excavacions de rases i pous 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E222142A. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt d’operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d’instal·lacions, realitzades amb 
mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
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L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l’excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l’ordre d’execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons 
indiqui la partida d’obra 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser 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 compressor (no amb màquina), que té un rebot a l’assaig 
SPT. 
L’element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que 
determini la DF. 
El fons de l’excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l’excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 
reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l’excavació requereix l’aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d’execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor: ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells: ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2° 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S’han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S’han d’eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d’execució de la partida. 
S’ha de seguir l’ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d’haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s’hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària: ≥ 4,5 m 
- Pendent: 

- Trams rectes: ≤ 12% 
- Corbes: ≤ 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària ≥ 6 m: ≤ 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF 
La finalització de l’excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s’ha de fer just 
abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment en que es pugui 
formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 



 
PLEC DE CONDICIONS

Equipament esportiu especialitzat per a la pràctica del tennis al Prat de Llobregat 153 

Cal extreure del fons de l’excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local 
diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de 
l’excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s’han d’acumular terres o materials a la vora de l’excavació. 
No s’ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S’ha d’estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L’estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S’han d’estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos 
següents: 

- S’hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S’ha de preveure un sistema de desguàs per tal d’evitar acumulació d’aigua dins l’excavació. 
S’ha d’impedir l’entrada d’aigües superficials. 
Si apareix aigua en l’excavació s’han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s’han de fer sense comprometre l’estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s’han de 
mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un 
sanejament del fons de l’excavació. 
Els treballs s’han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d’imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s’han de suspendre els 
treballs i avisar la DF. 
No s’ha de rebutjar cap material obtingut de l’excavació sense l’autorització expressa de la DF. 
S’ha d’evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s’hagin de carregar. 
L’operació de càrrega s’ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de 
seguretat suficients. 
S’ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d’emmagatzematge i 
transport de productes de construcció. 
Les terres s’han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L’aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual. 
S’ha de tenir en compte el sentit d’estratificació de les roques. 
S’han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d’aigua 
interns, en els talussos. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, 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 DF. 
No s’ha d’abonar l’excés d’excavació que s’hagi produït sense l’autorització de la DF, ni la càrrega i el 
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci 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 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
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E225. Reblert, estesa i piconatge de terres i granulats 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E2251772, E2252772. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per a reblert de rases, forats 
d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i operacions de correcció de la 
superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades 
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de 
la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la 
construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests 
residus 
- Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, 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 de terres o reblert de rases: 

- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
- Compactació de les terres o sorres 

Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades successives 

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 O REBLERT DE RASES: 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una 
plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa. 
El material s'ha 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. 
El material que s'utilitzi ha 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 expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Próctor Modificat (UNE 103501). 
 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final. 
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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 DF 
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 DF. 
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 DF. 
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: 
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 servei públic que puguin resultar 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 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material 
provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

 

E3. Fonaments 
E31. Rases i pous 
E315. Formigonament de rases i pous 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E31522G3. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigonament d’estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat o per a pretesar, de 
central o elaborat a l’obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat 
directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el 
formigonament i la cura del formigó. 
S’han considerat els elements a formigonar següents: 

- Rases i pous 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 

- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l’encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge 
- Curat del formigó 
 

CONDICIONS GENERALS: 
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en especial les 
que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les 
classes d’exposició. 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
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 DF. 
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 del formigó (fest) al cap de 28 dies: ≥ 0,9 x fck 
Gruix màxim de la tongada: 

- Consistència seca: ≤ 15 cm 
- Consistència plàstica: ≤ 25 cm 
- Consistència tova: ≤ 30 cm 

Toleràncies d’execució: 
Les toleràncies d’execució han de complir l’especificat en l’article 5 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 
36831. 
No s’accepten toleràncies en el replanteig d’eixos en l’execució de fonaments de mitgeres, buits 
d’ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
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RASES I POUS: 
Toleràncies d’execució: 

- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm 
- Nivells: 

- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 

- Dimensions en planta: - 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 

- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, ≤ 15 mm 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s’ha de formigonar ha sofert gelada, s’ha d’eliminar prèviament la part 
afectada. 
La temperatura dels elements on es fa l’abocada ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s’ha de posar a l’obra abans que comenci l’adormiment, i a una temperatura ≥ 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d’estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s’ha de suspendre quan es 
prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d’aquests límits, el 
formigonament requereix precaucions explícites i l’autorització de la DF En aquest cas, s’han de fer 
provetes amb les mateixes condicions de l’obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 
Si l’encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat 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 DF, 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 DF 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 DF 
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 DF. 
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 DF abans del formigonament del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s’ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els 
granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s’han d’utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s’ha d’humitejar. 
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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. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de 
l’estat de neteja i entrada d’aigua en tot el recinte 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat 
- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’encofrat. 
Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de 
formigonar 
- Verificació de la correcte disposició de l’armat i de les mesures constructives per tal d’evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-
08. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat, segons 
l’article 100. Control de l’element construït de l’EHE-08 
- Assajos d’informació complementària 
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De les estructures projectades i construïdes d’acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i 
l’execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten 
sotmetre’s a assajos d’informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec de 
prescripcions tècniques particulars 
- Quan degut a caràcter particular de l’estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes 
condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els 
assajos oportuns que s’han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera 
d’interpretar els resultats 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o 
durabilitat de l’estructura 
 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-
08. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assajos d’informació 
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir 
coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l’element formigonat. 

 

E31B. Armadures per a rases i pous 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E31B3000. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el 
motlle on s’abocarà el formigó. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les 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 travament 
- 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 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l’encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a 
mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc. 

S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on 
figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i 
desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
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Els elements que formen l’encofrat i les seves 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 estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l’ús d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó, excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment. 
L’interior de l’encofrat ha d’estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. 
La DF ha d’autoritzar, en cada cas, la col·locació d’aquests productes. 
El desencofrant no ha d’impedir la ulterior 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. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i 
dels possibles efectes sobre el formigó. 
No s’ha d’utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S’han d’utilitzar vernissos antiadherents 
a base de silicones o preparats d’olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de 
toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

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 DF l’aprovació per escrit de l’encofrat. 
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. 
Els cindris s’estabilitzaran en les dues direccions per a que l’apuntalament resisteixi els esforços 
horitzontals produïts durant l’execució dels sostres, podent-se utilitzar els següents procediments: 

- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d’esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa 
suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 

S’han d’adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció 
del formigó. 
Cap element d’obra podrà ser desencofrat sense l’autorització de la DF. 
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 DF podrà reduir els terminis 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 assajos d’informació que determinin 
la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s’han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l’autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l’encofrat que hagin quedat fixats al formigó s’han de tallar al ras del 
parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una 
proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l’estructura, per tal de poder avaluar el seu 
comportament durant l’execució. 
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Si s’utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les mateixes per la 
humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni 
reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l’encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l’encofrat: ≤ 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): ≤ L/1000 
- Planor: 

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la 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 

Riostres ± 20 mm ± 50 mm ± 20 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. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s’ha d’humitejar l’encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi 
l’aigua continguda al formigó, i s’ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l’aplomat 
i la solidesa del 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 pretesar, 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, abans de formigonar. 
El formigonat s’ha de fer durant el període 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. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el 
lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres. 
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3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements 
utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s’ha de deduir de la superfície total d’acord amb els criteris 
següents: 

- Obertures ≤ 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels 
forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

 

E31D. Encofrat per a rases i pous 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E31D1100. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el 
motlle on s’abocarà el formigó. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les 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 travament 
- Aplomat i anivellament de l’encofrat 
- Desmuntatge i retirada de l’encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l’encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a 
mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
La DF disposarà d’un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
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 estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l’ús d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó, excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment. 
L’interior de l’encofrat ha d’estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. 
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La DF 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. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i 
dels possibles efectes sobre el formigó. 
No s’ha d’utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S’han d’utilitzar vernissos antiadherents 
a base de silicones o preparats d’olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de 
toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

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 DF l’aprovació per escrit de l’encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l’encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l’element 
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 DF 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 per evitar que absorbeixi 
l’aigua continguda al formigó, i s’ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l’aplomat 
i la solidesa del 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. 
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, abans de formigonar. 
El formigonat s’ha de fer durant el període 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. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements 
utilitzats. 
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La superfície corresponent a forats interiors s’ha de deduir de la superfície total d’acord amb els criteris 
següents: 

- Obertures ≤ 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels 
forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

 

E3Z. Elements especials per a fonaments 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E3Z112P1. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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. 
Gruix de la capa de formigó: ≥ 10 cm 
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 
L’acabat del fons de la rasa o pou, s’ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de neteja. Si 
ha de passar un temps entre l’excavació i l’abocada del formigó, cal deixar els 10 o 15 cm finals del terreny 
sense extreure, i fer l’acabat final del terreny just abans de fer la capa de neteja. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d’estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s’ha d’aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les 48 
hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s’ha de col·locar abans d’iniciar l’adormiment. 
L’abocada s’ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
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3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa de neteja 
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient 
- Control de les condicions geomètriques d’acabat (gruix, nivell i planor) 
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s’han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
La correcció dels defectes observats ha d’anar a càrrec del contractista. 

 

E4. Estructures 
E44. Estructures d’acer 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E441511D, E442501C, E443511D, E44B5113, E44Z5A25. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formació d’elements estructurals amb perfils normalitzats d’acer, utilitzats directament o formant peces 
compostes. 
S’han considerat els elements següents: 

- Pilars 
- Elements d’ancoratge 
- Bigues 
- Corretges 
- Elements auxiliars (elements d’encastament, de recolzament i rigiditzadors) 

S’han considerat els tipus de perfils següents: 
- Perfils d’acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d’acer S275JR, segons 
UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d’acer 
S275JR, segons UNE-EN 10025-2 

S’han considerat els acabats superficials següents: 
- Pintat amb una capa d’emprimació antioxidant 

S’han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locació amb soldadura 
- Col·locació amb cargols 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
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- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions 
- Comprovació final de l’aplomat i dels nivells 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s’han de fer modificacions sense 
autorització de la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques. 
La peça ha d’estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
La peça ha d’estar correctament aplomada i anivellada. 
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus 
d’acer i perfils s’han de correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada component de l’estructura ha de dur una marca d’identificació que ha de ser visible desprès del 
muntatge. Aquesta marca no ha d’estar feta amb entalladura cisellada. 
La marca d’identificació ha d’indicar l’orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no 
es dedueixi clarament de la seva forma. 
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d’anar embalats i 
identificats adequadament. 
L’element ha d’estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el 
contacte amb l’element que s’han d’unir. 
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l’element no ha de produir desperfectes en el recobriment del 
zenc. 
L’element no s’ha d’adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l’estructura per a disposar cargols 
provisionals de muntatge. 
Toleràncies d’execució: Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A 
 
PILARS: 
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no és necessari que es pinti, es suficient que 
estigui neta de pols, oli, greixos i pellofa de laminació. 
L’espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s’ha de reblir amb beurada de ciment, 
beurades especials o formigó fi. 
Abans del rebliment, l’espai situat sota la placa de recolzament d’acer, ha d’estar net de líquids, gel, 
residus i de qualsevol material contaminant. 
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert. 
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus: 

- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1 
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o 
formigó fi 

Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s’han d’utilitzar seguint les instruccions del seu 
fabricant. 
 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-1. 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han 
d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin 
d’aplicació. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i vinclament local de 
les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats. 
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Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de 
recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d’estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s’utilitzen 
han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’estar situat en direcció al 
cap del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades de la forma 
següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 

Toleràncies d’execució: 
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents: 

- Si s’utilitzen cargols no pretesats: 2 mm 
- Si s’utilitzen cargols pretesats: 1 mm 

- Diàmetre dels forats: 
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 

- Posició dels forats: 
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 del DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts al apartat 640.5.1.1 del PG3 
 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material 
d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per 
la DF abans d’iniciar els treballs en obra. 
Qualsevol modificació durant els treballs ha d’aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols 
de taller. 
Els components estructurals s’han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i 
procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d’anar protegits en els punts de subjecció. 
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge 
experimenti desperfectes, s’ha de reparar fins que sigui conforme. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que 
després d’arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
Els components de l’estructura s’han d’emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte 
amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d’aigua. 
El muntatge de l’estructura s’ha de fer d’acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat 
estructural en tot moment. 
Durant les operacions de muntatge, l’estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues 
provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent. 
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s’han de mantenir en la seva posició fins que l’avanç 
del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura. 
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s’han de fer de forma que no debilitin 
l’estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei. 
La secció de l’element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
Els dispositius d’ancoratge provisionals s’han d’assegurar per a evitar que s’afluixin de forma involuntària. 
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Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l’estructura estigui 
deformada o sobrecarregada permanentment per l’apilament de materials estructurals o per càrregues 
provisionals de muntatge. 
Un cop muntada una part de l’estructura, s’ha d’alinear al més aviat possible i immediatament després 
completar el cargolament. 
No s’han de fer unions permanents fins que una part suficient de l’estructura no estigui ben alineada, 
anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el 
muntatge o l’alineació posterior de la resta de l’estructura. 
La preparació de les unions que s’hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l’acabat superficial de 
l’estructura s’han de reparar amb procediments adequats. 
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s’han d’utilitzar productes de pintura adequats aplicats 
sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de 
protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge. 
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s’executaran considerant els requisits 
addicionals de la UNE-EN-V-1090-2. 
Les estructures amb acers d’alt límit elàstic s’executaran considerant els requisits addicionals de la UNE-
ENV 1090-3. 
Les estructures amb gelosia de secció foradada s’executaran tenint en compte els requisits addicionals de 
la UNE-EN-V-1090-4. 
 
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS: 
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre 
que proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a 
l’apartat 10.2.3 del DB-SE. 
A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d’un sol cop els forats que travessin dues o 
més peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de 
dos forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 
S’han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces 
armades i el contacte íntim de les peces d’unió. 
Les femelles s’han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del 
muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar al 
“collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer 
progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de 
collat. 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha 
indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals 
de collat. 
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al 
pretesat mínim, s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de control del parell torsor 
- Mètode del gir de femella 
- Mètode de l’indicador directe de tensió 

Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s’han de netejar d’olis amb netejadors químics. 
Després de la preparació i fins l’armat i cargolat s’han de protegir amb cobertes impermeables. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que 
no s’hagi inspeccionat la unió. 
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COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 

Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
A l’obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d’haver un pla de soldatge, que ha 
d’incloure, com a mínim, els detalls de les unions, les dimensions i els tipus de soldadura, l’ordre a seguir, 
les especificacions del procés i les mesures per a evitar l’esquinçament laminar. 
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la 
UNE-EN 287-1. 
La coordinació de les tasques de soldadura s’ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el 
tipus d’operació que supervisen. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés 
de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la 
qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de 
condensacions. 
Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant 
dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i 
visibles per al soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 
El muntatge de l’estructura s’ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals 
estiguin dintre de les toleràncies establertes. 
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l’estructura, s’han de retirar sense fer malbé les 
peces. 
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes les 
soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la 
zona tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del preescalfament. Aquest s’ha d’estendre 75 
mm en cada component del metall base. 
No s’ha d’accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l’escòria per mitjà d’una picola i 
d’un raspall. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 
10.3.4 del DB-SE A per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 per a obres d’enginyeria 
civil. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm 
de la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
BIGUES, CORRETGES, PILARS, ELEMENTS D’ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS: 
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d’acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l’acceptació expressa de la DF 
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Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es demanarà al taller de fabricació la certificació d’haver realitzat l’adequat control dimensional dels 
perfils i altres elements utilitzats en la construcció de les peces d’estructura. 
En perfils conformats i buits, control dimensional del subministra del taller. Sobre un 10% de les peces 
rebudes de taller, es farà una mesura de la longitud i de la fletxa. 
Recepció i aprovació del pla de muntatge del contractista. 
Control geomètric de l’element acabat. Mesura del desplom i fletxa d’un 10% dels elements verticals i 
d’un 10% de les bigues. Així mateix sobre un 10% dels elements estructurals muntats en obra, es farà una 
mesura de les dimensions principals. 
 
UNIONS SOLDADES: 
Examen de la qualificació dels soldadors que intervinguin: 

- Els soldadors tenen que estar certificats per un organisme acreditat i qualificar-se d’acord amb la 
norma UNE-EN 287-1 
- Cada tipus de soldadura necessita una qualificació especifica de soldador 

Inspecció del equips de soldatge. Recepció dels corresponents certificats d’homologació. 
- Els components a soldar tenen que estar correctament col·locats i fixes mitjançant dispositius 
adequats o soldadures de punteig, però no mitjançant soldadures addicionals, i tenen que ser 
accessibles per el soldador 
- Es comprovarà que les dimensions finals estan dins de les toleràncies admissibles 

Inspecció visual de les superfícies d’acer que s’han de soldar: 
- Les superfícies i vores tenen que ser els apropiats pel procés que s’utilitzi i estar lliures de fissures, 
entalladures, materials que afecten al procés o qualitat de les soldadures i humitat 
 

CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fer segons les indicacions de la DF. 
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d’exactitud no menor de 0,1 mm en cada 
metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors. 
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia 
recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat. 
 
UNIONS SOLDADES: 
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d’anàlisi. 
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció 
visual realitzada i dels anàlisis anteriors. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
El taller de fabricació ha de disposar d’un control dimensional adequat. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en 
obra. A més a més, s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins a un 20% d’unitats. Si encara es 
troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de 
les unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
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UNIONS SOLDADES: 
Tots els soldadors que intervinguin en algun moment en la preparació o construcció de l’estructura, han 
de tenir el corresponent certificat d’homologació personal. 
Els procediments de soldadura utilitzats en les diverses fases de l’obra, han de tenir els corresponents 
certificats d’homologació. 
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no 
destructius, es farà d’acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l’obra. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
En l’estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o 
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
 
UNIONS SOLDADES: 
Inspecció visual de totes les unions soldades realitzades a l’obra i d’un 50% de les realitzades a taller, amb 
observació de: 

- Característiques geomètriques 
- Presència d’escòria 
- Defectes visibles 

En l’estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o 
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
Examen no destructiu d’un 10% de les soldadures realitzades segons les normes UNE 14044 i UNE EN 
13018, i per assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE EN 
1290 i UNE EN 571-1 i la seva acceptació segons les normes UNE EN 1291 i UNE EN 1289. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
UNIONS SOLDADES: 
No s’acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions. 
No s’acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assajos no destructius. 

 

E4D. Muntatge i desmuntatge d’encofrats i col·locació d’alleugeriments 
E4DC. Muntatge i desmuntatge d’encofrats per a lloses i bancades 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E4DC1D02. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el 
motlle on s’abocarà el formigó. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les 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 travament 
- Aplomat i anivellament de l’encofrat 
- Disposició d’obertures provisionals a la part inferior de l’encofrat, quan calgui 
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- Humectació de l’encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l’encofrat i de tot el material auxiliar 

La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l’encofrat. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s’haurà de disposar d’un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a 
mínim: 

- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
S’ha de disposar d’un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on 
figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i 
desmantellament. 
La DF disposarà d’un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
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 estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació. 
Es prohibeix l’ús d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó, excepte quan es 
faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament 
superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment. 
L’interior de l’encofrat ha d’estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d’autoritzar, en cada cas, la col·locació d’aquests productes. 
El desencofrant no ha d’impedir la ulterior 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. 
Abans de l’aplicació, es facilitarà a la DF el certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant 
i dels possibles efectes sobre el formigó. 
No s’ha d’utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S’han d’utilitzar vernissos antiadherents 
a base de silicones o preparats d’olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 

- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d’aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d’esbombaments fora de 
toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l’activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 

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 DF l’aprovació per escrit de l’encofrat. 
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 DF. 
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 DF podrà reduir els terminis 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 assajos d’informació que determinin 
la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s’han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l’autorització de la DF. 
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Els filferros i ancoratges de l’encofrat que hagin quedat fixats al formigó s’han de tallar al ras del 
parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l’execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una 
proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l’estructura, per tal de poder avaluar el seu 
comportament durant l’execució. 
Si s’utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l’entumiment de les mateixes per la 
del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin 
esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient. 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l’encofrat pel formigonament: 

- Moviments locals de l’encofrat: ≤ 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): ≤ L/1000 
- Planor: 

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la 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 

Lloses – ± 50 mm 
- 40 mm 

± 2% ± 30 mm/m 
+ 60 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 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 DF 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 per evitar que absorbeixi 
l’aigua continguda al formigó, i s’ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l’aplomat 
i la solidesa del 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 pretesar, 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, abans de formigonar. 
El formigonat s’ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
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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. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència 
necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà 
sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el 
lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l’autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l’impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres. 
 
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 mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres 
alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 
Els puntals s’han de travar en dues direccions perpendiculars. 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill. 
Als ponts s’haurà d’assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament 
a altres parts de l’estructura executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s’ha de protegir el fons de l’encofrat amb lones impermeabilitzades o 
plàstics. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements 
utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s’ha de deduir de la superfície total d’acord amb els criteris 
següents: 

- Obertures ≤ 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, l’amidament inclou l’encofrat necessari per a conformar el perímetre dels 
forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l’encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

 

E4L. Elements resistents industrialitzats per a formació de sostres 
E4LV. Lloses alveolars de formigó pretesat per a sostres 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E4LV10H3. 
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Subministrament i col·locació de lloses alveolars de formigó precomprimit sobre els elements de suport 
per a la formació de sostre. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Confecció dels plànols de muntatge del sostre 
- Preparació del perímetre de recolzament, neteja i anivellament 
- Col·locació de l’apuntalament, en cas que sigui necessari 
- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l’apuntalament 
- Presentació de les plaques 
- Anivellament de les plaques 
- Eliminació del formigó de la cara superior dels alvèols, als extrems que requereixin ser massissats 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les plaques s’han de col·locar a nivell sobre els elements de suport del sostre. 
No es permet recolzar lloses alveolars sobre peces ceràmiques, si no hi ha un cèrcol de formigó armat per 
a resoldre el recolzament. 
El recolzament de les lloses alveolars sobre bigues o murs s’ha de fer amb una capa de morter fresc ≥ 
15mm de gruix, o sobre bandes o recolzaments individuals de material elastomèric situats en cada nervi 
de la llosa. 
La longitud de recolzament mínima nominal mesurada des de la vora de la llosa alveolar fins la vora 
interior del recolzament ha de ser: 
En recolzaments directes 

- Llargària: 50 mm 
- Tolerància: - 10 mm 
- No s’admeten recolzaments reals en obra < 40 mm 

En recolzaments indirectes sense apuntalat de llosa 
- Llargària: 40 mm 
- Tolerància: SYMBOL 177 "Symbol" 9 10 mm 
- No s’admeten recolzaments reals en obra < 30 mm 

El sostre, un cop formigonats els nervis, i en el seu cas la capa de compressió, ha de ser monolític per a 
garantir la rigidesa en el seu pla. 
Les plaques s’han de recolzar en els elements de suport de manera que això no disminueixi la secció de la 
peça. 
Si el sostre ha de tenir una capa de compressió, ha de tenir un gruix ≥ 40 mm de formigó amb una 
armadura de repartiment, que com a mínim ha d’estar composada per rodons de 4 mm disposats en 
direcció transversal i longitudinal amb una separació màxima entre rodons de 35 cm. 
Toleràncies d’execució: 

- Replanteig en planta: ± 30 mm 
- Nivell: ± 20 mm 

Les toleràncies d’execució han de complir l’especificat en els articles 5.4.2 i 5.4.3 de l’annex 11 de la 
norma EHE-08. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
El muntatge es realitzarà d’acord amb el projecte i en particular amb el que indiquen els plànols i les 
documents d’instruccions de muntatge del fabricant. 
Les plaques s’han de col·locar a tocar. 
S’han de col·locar de manera que no rebin cops que puguin fer-les malbé. 
Les armadures s’han de mantenir en la seva posició amb separadors. La qualitat d’aquests i la seva 
disposició ha d’estar d’acord amb el que estableixen els apartats 37.2.5 i 69.8.2 de l’EHE-08 
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d’estar ben humitejades en el moment del 
formigonat. 
S’ha de comprovar que en el formigonat, els junts quedin totalment reblerts de formigó. 
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En el formigonat de lloses alveolars s’ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui 
penetrar en l’ample d’aquests, excepte s’utilitza formigó autocompactant. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces que presentin danys 
deguts al transport 
- Preparació del perímetre de recolzament de la placa, neteja i anivellament 
- Col·locació de l’apuntalament, en cas que sigui necessari 
- Col·locació de rigiditzadors en el sentit perpendicular a l’apuntalament 
- Replanteig de les plaques 
- Anivellament de les plaques 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat, segons 
l’article 100. Control de l’element construït de l’EHE-08 
- Assajos d’informació complementaria: 

- De les estructures projectades i construïdes d’acord a la EHE-08, en les que els materials i 
l’execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols 
necessiten sotmetre’s a assajos d’informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els 
següents supòsits: 

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec 
de prescripcions tècniques particulars 
- Quan degut a caràcter particular de l’estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix 
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assajos oportuns que s’han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d’interpretar els resultats 
- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o 
durabilitat de l’estructura 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-
08. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar la col·locació de les 
plaques. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
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Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assajos d’informació 
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement de les condicions de 
resistència assolides o altres característiques de l’element. 

 

E4P. Escales prefabricades de formigó armat 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E4PQU001. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peces prefabricades de formigó armat, col·locades a l’obra. 
S’han contemplat els tipus de peces següents: 

- Escales 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
- Preparació de la superfície de recolzament, neteja i anivellament 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Les peces han de quedar recolzades sobre l’estructura de suport. 
El pilar ha de quedar encastat al seu allotjament. 
Han de quedar a nivell sobre els elements de suport. 
La peça ha d’estar degudament aplomada i anivellada. 
El fabricant ha de garantir que la peça compleix les característiques exigides a la DT. 
Les peces no han de tenir superfícies desdentades, arestes escantonades, discontinuïtats en el formigó o 
armadures visibles. 
La longitud de recolzament de les peces ha de ser, com a mínim, l’especificada a la DT. 
La llargària de l’encastament ha de ser com a mínim l’especificada a la DT del projecte. 
La peça ha d’estar col·locada en la posició i nivell previstos a la DT. 
Toleràncies d’execució: 

- Nivell: ± 20 mm 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Abans de l’inici del muntatge la DF farà les següents comprovacions: 

- Els elements son conforme les especificacions de la DT i estan ben emmagatzemats sense tenir dany 
- Es disposa de plànols de muntatge 
- Es disposa de programa d’execució 
- Es disposa de mitjans humans i dels materials requerits pel muntatge 

Durant el muntatge es comprovarà que es compleixen les indicacions del projecte i es tindrà especial cura 
amb les dimensions dels diferents elements i l’execució dels recolzaments, enllaços i unions. 
La col·locació de la peça s’ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar. 
Per a la col·locació s’ha de suspendre la peça pels punts preparats a l’efecte. 
El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s’ha d’indicar el mètode 
i mitjans auxiliars previstos. 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient 
antelació, a l’aprovació de la DF, el programa d’interrupció, restricció o desviament del trànsit. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
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m de llargària mesurada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural 
(EHE-08). 

 

E5. Cobertes 
E53. Cobertes de plaques conformades 
E534. Cobertes de plaques de polièster reforçat 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E5342564. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formació de revestiment de cobertes amb pendent, mitjançant plaques o planxes de perfils diversos. 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Ancorades sobre corretges 
S’han considerat els materials següents: 

- Plaques de poliester reforçat de perfil grecat 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig dels eixos dels pendents 
- Col·locació de les plaques 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a la coberta de plaques de color, el conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 
Les esquenes d’ase i les vores han de quedar alineades longitudinalment. 
Les plaques han d’estar alineades o desplaçades una onda o un nervi, respecte a les inferiors, en la 
direcció del pendent i alineades en l’altra direcció. 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
S’han de respectar els junts estructurals. 
Totes les fixacions han d’estar a la part alta de les ondes o dels nervis i han de portar una volandera tova 
d’estanquitat, una volandera metàl·lica i un suport d’onda o de nervi. Els ganxos d’ancoratge, a més, han 
de dur una femella. 
Les plaques alternades en ambdós sentits han de portar una fixació amb anella de seguretat. 
Els cavalcaments laterals entre plaques han de quedar protegits del vent dominant. 
El cavalcament entre les peces ha de ser l’adequat en funció del pendent del suport i les condicions de 
l’entorn (zona eòlica, tempestes, altitud topogràfica, etc.). 
En les plaques ancorades sobre corretges, els ganxos d’ancoratge s’han de col·locar al costat de la corretja 
més propera al carener. 
Volada en el ràfec: ≥ 5 cm 

- Plaques de polièster reforçat: ≤ 20 cm 
Volada en el lateral: ≥ 5 cm; ≤ una onda o un nervi 
Cavalcament entre les peces i els aiguafons: ≥ 5 cm 
Separació entre les peces de les dues vessants en l’aiguafons: ≥ 20 cm 
Distància entre la fixació i els extrems de la placa: ≥ 5 cm 
Distància entre les anelles de seguretat: 

- Plaques de poliéster o fibrociment: ≤ 200 cm 
- Plaques d’acer: ≤ 500 cm 

Cavalcament entre plaques: 
- Sobre la placa inferior en el sentit del pendent (segons el pendent i la zona ha de complir la NTE-QT): 

- Perfil ondulat gran o nervat: 15 - 20 cm 
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- Sobre la placa lateral: 
- Perfil nervat o grecat: ≥ la part superior del nervi 

Toleràncies d’execució: 
- Paral·lelisme entre dues plaques consecutives: ± 5 mm 
- Paral·lelisme entre el conjunt de plaques: ± 30 mm 
- Alineació entre dues plaques consecutives: ± 5 mm 
- Alineació entre les plaques d’una filada: ± 20 mm 
- Cavalcament: - 20 mm 

 
PLAQUES DE POLIESTER: 
Excepcionalment, no cal posar suports d’onda en els punts on les plaques cavalquin sobre una altra de 
més rígida. 

- Perfil ondulat gran o nervat 
- Placa de llargària > 3,50 m: ≥ 5 

Punts de fixació per placa de perfil ondulat gran o nervat: 
- A les corretges dels extrems: ≥ 2 
- A les corretges interiors: ≥ 1 

Placa de poliester de perfil grecat: 
- Distància entre fixacions: ≤ 35 cm 
- Separació entre corretges: ≤ 125 cm 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
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. 
Si l’alçada de caiguda es superior a 2 m s’ha de treballar amb cinturó de seguretat. 
La col·locació de les plaques es farà de ràfec a carener i en sentit contrari al del vent dominant. 
En les plaques de polièster, els suports d’onda s’han de col·locar en el moment d’ancorar la placa. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent 
a obertures, d’acord amb els criteris següents: 

- Obertures ≤ 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-HS. 

 

E5Z. Elements especials per a cobertes 
E5ZJ. Canals exteriors 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E5ZJ1D8P. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Subministrament 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 de secció semicircular o rectangular, col·locada amb peces especials i connectada al 
baixant 
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S’han considerat els següents materials per a canal exterior: 
- PVC rígid 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits: 

- Replanteig de l’element 
- Col·locació de l’element 
- Execució de les unions 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt de l’element col·locat ha de ser estanc. 
El conjunt de l’element col·locat ha de ser estable. 
Ha d’estar col·locada amb una pendent mínima del 0,5 % i amb una lleugera pendent cap al exterior. 
La unió entre els trams de la canal s’ha de fer de manera que en quedi assegurada l’estanquitat. 
Pendent cap els punts de desguàs: ≥ 1% 
En la canal de PVC: 

- S’admet una pendent mínima del 0,16 % 
- La unió dels diferents perfils ha d’estar feta amb maniguet d’unió amb junt de goma 
- Tots els accessoris han de tenir una zona de dilatació de 10 mm com a mínim 
- Els canvis de direcció han d’estar fets amb peces especials. Mai s’han de fer per escalfament o 
deformació de la canal 
- Les unions amb els baixants han d’anar soldades amb soldadura química 
- Distància entre suports: ≤ 100 cm i en zones de neu ≤ 70 cm 

Toleràncies d’execució: 
- Pendent: ± 2 mm/m, ± 10 mm/total 
- Alineació respecte al plànol de façana: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total 

 

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. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-HS. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d’evacuació d’aigües residuals s’executarà segons prescripcions de projecte, legislació 
aplicable i a les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d’estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o 
amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer 
ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el 
determini la DF. 

 

E6. Tancament i divisòries 
E61. Parets i envans d’obra de fàbrica 
E612. Parets de ceràmica 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E612BR1V. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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 tipus següents: 

- Paret divisòria 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de les parets 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l’estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 
- Protecció de l’obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l’obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser no estructural. 
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d’acord l’article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del 
projecte. 
Ha de ser estable, plana i aplomada. 
Les peces han d’estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha d’estar travada en els acords amb altres parets. 
En les cantonades i trobades amb d’altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que 
el través de la peça. 
En l’execució de l’element s’han de complir les prescripcions establertes en l’article 3 de la norma DB-SE-F, 
en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu 
cas, en funció de les classes d’exposició. 
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició. 
Cavalcament de la peça en una filada: ≥ 0,4 x gruix de la peça, ≥ 40 mm 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d’estar matats per la part superior, si la 
DF no fixa altres condicions. 
Ha d’estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho 
permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives. 
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En les parets de totxana, no hi ha d’haver forats 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’última filada i aquell element. Aquest espai s’ha d’haver reblert amb un material 
d’elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, 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. 
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article 4.6.6 i de la taula 4.8 del DB 
SE-F. 
Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm 

Distància de l’última filada al sostre: 2 cm 
Els junts dilatació han de complir l’article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 
Toleràncies d’execució: 

- Replanteig d’eixos: 
- Parcials: ± 10 mm 
- Extrems: ± 20 mm 

- Planor: 
- Paret vista: ± 5 mm/2 m 
- Paret per revestir: ± 10 mm/2 m 

- Horitzontalitat de les filades: 
- Paret vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 
- Paret per revestir: ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total 

- 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 

 

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 refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la 
peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al 
morter. 
Les condicions d’execució han de complir amb l’article 7 i 8 del DB-SE-F. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d’acord amb els criteris següents: 

- Obertures ≤ 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i ≤ 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els 
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
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. 
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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 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de l’execució de les obres es realitzarà d’acord amb les especificacions del projecte, els seus 
annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l’execució de l’obra, 
conforme al indicat en l’article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent d’aplicació. 
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Comprovació del replanteig de la planta i de l’alçat dels tancaments 
- Inspecció abans, durant i després de l’execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts: 

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 
- Humitat dels maons 
- Col·locació de les peces 
- Obertures 
- Travat entre diferents parets en junts alternats 
- Regates 

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets 
- Repàs dels junts i neteja del parament 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans d’aixecar el mur. 
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE 
- Prova d’estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 

 

E61B. Parets de blocs de formigó cel·lular 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E61BC311. 
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formació d’envà, paredó o paret amb blocs de morter de formigó cel·lular per a revestir col·locats amb 
morter. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Paret recolzada, de tancament 
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: 
No pot ser estructural. 
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d’acord l’article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del 
projecte. 
L’element ha de ser estable, resistent, pla i aplomat. 
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general. 
Els junts dilatació han de cumplir l’article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F. 
Gruix dels junts: 

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm 

Les peces han d’estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha d’estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de 
3/4 o de mig bloc. 
Els junts han d’estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina. 
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article 4.6.6 i de la taula 4.8 del DB 
SE-F. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai 
de 5 mm, com a mínim, entre l’última filada i aquell element. Aquest espai s’ha de reblir amb material 
elàstic i segellar-lo amb morter adhesiu, un cop l’estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai 
abans de 24 h d’haver fet la paret. 
A les obertures, canvis d’alçada, de gruix o de direcció de les parets, s’han de reforçar les unions en els 
junts horitzontals mitjançant elements auxiliars. 
L’acord amb d’altres parets ha d’estar fet sense travar els blocs. La unió cal que estigui feta amb elements 
auxiliars, d’acord amb els criteris fixats per la DF. 
Gruix dels junts : 2-3 mm 
Toleràncies d’execució: 

- Replanteig d’eixos: 
- Parcials: ± 10 mm 
- Extrems: ± 20 mm 

- Distància entre obertures: ± 20 mm 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Planor: ± 10 mm/2 m 
- Horitzontalitat de les filades: ± 10 mm/2 m, ± 15 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 0,5 mm 

 

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. 
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L’obra s’ha d’aixecar, si és possible, per filades senceres. 
El morter adhesiu s’ha de preparar i s’ha d’aplicar segons les instruccions del fabricant. 
Les condicions d’execució han de complir amb l’article 7 i 8 del DB-SE-F. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d’acord amb els criteris següents: 

- Obertures ≤ 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i ≤ 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els 
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
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. 
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 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

 

E63. Tancaments de plaques conformades 
E635. Tancaments de plaques d’acer 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E635G228. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tancament vertical mitjançant plaques formades per dues planxes d’acer amb un nucli de material aïllant, 
poliuretà, llana de roca, etc., col·locades amb fixacions mecàniques. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 
- Col·locació de les plaques 
- Col·locació de les fixacions mecàniques 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport. 
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme. 
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 de l’entrada de l’aigua amb peces especials del 
mateix acabat que la placa. 
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 
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- 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 PROCÉS D’EXECUCIÓ 
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 DT. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces que presentin danys 
deguts al transport 
- Replanteig inicial 
- Inspecció visual del procediment d’execució, amb especial atenció a les subjeccions, cavalcament 
entre peces, i a l’alineació longitudinal i transversal 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 

- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE 
- Prova d’estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

- Segons les indicacions de la DF 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

E7. Impermeabilitzacions i aïllaments 
E77. Membranes amb làmines de polietilè i poliolefines 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E7761252. 
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Execució de la impermeabilització amb membrana impermeable de làmines de poliolefines, col·locada no 
adherida. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- 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 ser estanca. 
Els acords de la membrana amb els diferents paraments superficials no han de donar angles. 
La membrana ha de quedar fixada en els punts que calguin per a evitar desplaçaments (coronació, base 
del talús, zones de forta pendent, etc.). 
Les unions seran soldades i s’efectuaran in situ amb extrussionadors automàtics. 
El material de la soldadura serà de la mateixa base de les membranes, de manera que les soldadures 
siguin homogènies. 
Solapament de les unions: ≥ 15 cm 
Cavalcament de la membrana sobre  la paret vertical externa de la rasa: ≥ 15 cm 
Toleràncies d’execució: 

- Planor: ± 50 mm/m 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
No s’ha de treballar amb pluja, grau d’humitat elevada (boira, rosada, etc.) o amb vent fort. En aquest 
últim cas s’hauran de llastar les membranes ja col·locades per tal d’evitar que el vent les desplaci. 
Característiques del suport: 

- La superfície no ha de tenir pedres, bonys o deformacions que puguin malmetre les membranes 
- Rugositats: ≤ 2 mm 

Les làmines s’han de desenrrotllar a una temperatura ambient ≤ 36°C. 
Un cop estesa la làmina, per treballar s’han de pendre les precaucions necessàries per no deteriorar-la. 
Abans de desenrrotllar la làmina cal comprovar que no tingui defectes que puguin perjudicar el seu 
funcionament correcte (forats, estries, rugositats, etc.). 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d’acord amb els criteris següents: 

- Obertures ≤ 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

En aquest criteri de deducció de forats s’inclou l’acabament específic dels acords amb els paraments o 
elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d’aquells que normalment 
conformen la unitat. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 104421:1995 Materiales sintéticos. Puesta en obra. Sistemas de impermeabilización de embalses 
para riego o reserva de agua con geomembranas impermeabilizantes formadas por láminas de polietileno 
de alta densidad (PEAD) o láminas de polietileno de alta densidad coextruido con otros grados de 
polietileno. 

 

E7D. Aïllaments contra el foc 
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E7D6. Pintures ignífugues i intumescents 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E7D69TK0. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Preparació i aplicació d’un recobriment de pintura sobre perfils estructurals metàl·lics, per a augmentar la 
resistència i estabilitat al foc de l’element, mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les 
capes d’emprimació , de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de 
la pintura d’acabat 
- Aplicació successiva, amb els intervals d’assecat, de les capes de pintura d’acabat 
 

CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d’haver fissures, bosses ni d’altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes. 
El revestiment ha de cobrir completament totes les parts descobertes dels perfils, inclús les no 
accessibles. 
Ha de comprovar-se la compatibilitat entre la capa d’imprimació antioxidant i la pintura intumescent, al 
igual que amb la pintura d’acabat. La pintura d’acabat no ha d’impedir el desenvolupament de l’escuma 
que genera la pintura intumescent i la seva conseqüent expansió en cas d’incendi. 
La imprimació ha de compatibilitzar la protecció anticorrosiva amb la protecció al foc. 
 

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. 
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 capes d’emprimació que siguin necessàries. 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb rodet, brotxa o pistola. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats. 
El sistema d’aplicació del producte s’ha d’escollir d’acord amb les instruccions del fabricant i l’autorització 
de la DF. 
Quan el revestiment estigui format per mes d’una capa, la primera capa s’ha d’aplicar lleugerament 
diluïda, segons les instruccions del fabricant. 
No s’ha d’aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca. 
Abans d’aplicar la pintura, els perfils han d’estar protegits de la corrosió amb la imprimació antioxidant. 
S’han d’evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l’àrea a tractar, abans, durant i 
després de l’aplicació. 
No s’admet la utilització de procediments artificials d’assecatge. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
 

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

 

E7J. Junts i segellats 
E7J2. Reblert de junts 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E7J21141. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Reblert de junts amb materials plàstics. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Cordó cel·lular de polietilè expandit col·locat a pressió a l'interior del junt 
- Placa de poliestirè expandit col·locada amb adhesiu o a pressió en l'interior del junt 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Reblert de junts amb material col·locat a pressió: 

- Neteja i preparació de l'interior del junt 
- Col·locació a pressió del material 

Reblert de junts amb placa col·locada amb adhesiu: 
- Neteja i preparació de l'interior del junt 
- Aplicació de l'adhesiu 
- Col·locació de la placa 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El cordó ha de quedar col·locat solt, encastat dins del junt. 
La placa ha de quedar ben adherida dins del junt o encaixada a pressió. 
El reblert del junt ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, sense interrupcions. Si hi ha d'haver 
talls, els extrems han de quedar a tocar. 
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap 
especificació, ha de quedar enrasat amb el parament. 
Separació entre cordons: ≤ 4 mm 
Junts entre plaques: ≤ 2 mm 
Toleràncies d'execució: 

- Fondària prevista respecte al parament: ± 2 mm 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.). 
L'amplària del junt ha de ser constant. 
El fons i les cares del junt han de ser nets i secs, per la col·locació de la placa de poliestirè, no han de tenir 
matèries estranyes (pols, greixos, oli, etc.). 
 
REBLERT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ: 
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
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4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

E8. Revestiments 
E81. Arrebossats i enguixats 
E811. Arrebossats 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E81121D6. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, 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 a bona vista 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- 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 

 
ARREBOSSAT: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que 
no s’esquerdi. 
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 reglejat o a bona vista: 1,1 cm 
- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm 

Arrebossat reglejat: 
- Distància entre mestres: ≤ 150 cm 

Toleràncies d’execució per l’arrebossat: 
- Planor: 

- Acabat esquerdejat: ± 10 mm 
- Acabat a bona vista: ± 5 mm 
- Acabat reglejat: ± 3 mm 

- Aplomat (parament vertical): 
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 

- Nivell (parament horitzontal): 
- Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 

Toleràncies quan l’arrebossat és a bona vista o reglejat: 
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- Gruix de l’arrebossat: ± 2 mm 
 

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 en els paraments interiors cal que la coberta s’hagi acabat, 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. 
S’han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons. 
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 DF. 
No s’han de fixar elements sobre l’arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s’hagi 
adormit. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals: 

- Obertures ≤ 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i ≤ 4 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 

En paraments horitzontals: 
- Obertures ≤ 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els 
retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que 
s’hagin embrutat. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l’arrebossat 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Control d’execució de les mestres 
- Acabat de la superfície 
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- Repassos i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Repassos i neteja final 
- Inspecció visual de la superfície acabada 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

E82. Enrajolats 
E825. Enrajolats amb rajola de ceràmica esmaltada mat 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E8251223. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes 
exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors. 
S’han considerat els revestiments següents: 

- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada 
S’han considerat els morters següents: 
- Morter adhesiu 

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, escantonades ni tacades. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l’aplomat 
previstos. 
El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la 
superfície. 
L’especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. 
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que 
no s’esquerdi. 
S’ha d’adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions. 
S’han de respectar els junts estructurals. 
Els junts del revestiment han d’estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, 
colorants, si la DF no fixa d’altres condicions. 
Si el revestiment és fet a l’exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l’aigua entre les peces i el 
parament. 
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s’ha de deixar un junt segellat amb silicona. 
Superfície de revestiment entre junts de dilatació: ≤ 20 m2 
Distància entre junts de dilatació: 
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- Parament interior: ≤ 8 m 
- Parament exterior: ≤ 3 m 

Amplària dels junts de dilatació: ≥ 10 mm 
Gruix del morter: 

- Morter: 10-15 mm 
- Morter adhesiu: 2-3 mm 

 
ENRAJOLAT: 
Els junts del revestiment han de ser rectes. 
Amplària dels junts: 

- Rajola comuna d’elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada: ≥ 1 mm 
- Rajola comuna d’elaboració manual: ≥ 5 mm 

Toleràncies d’execució: 
- Planor: 

- Rajola d’elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres: ± 2 mm/2 m 
- Rajola comuna d’elaboració manual: ± 4 mm/2 m 

- Amplària junts: 
- Rajola d’elaboració mecànica o fina, valència o vidriada: 

- Parament interior ± 0,5 mm 
- Parament exterior ± 1 mm 

- Rajola comuna d’elaboració manual: ± 2 mm 
- Rajola refractaria o gres: ± 1 mm 

- Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m 
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els 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, 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 durant les darreres 48 hores, i s’han d’enderrocar i refer les parts afectades. 
La rejuntada s’ha de fer al cap de 24 h. 
 
ENRAJOLAT: 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d’evitar diferències de tonalitat. 
 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU: 
L’arrebossat s’ha d’haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d’estar lliure de sals solubles que 
puguin impedir l’adherència del 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). 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals: 

- Obertures ≤ 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i ≤ 4 m2: Es dedueix el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100% 

En paraments horitzontals: 
- Obertures ≤ 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
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Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els 
retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l’especejament al parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar el revestiment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució. 
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d’acabat 
- En el control es seguiran els criteris indicats en l’article 7.4 de la part I del CTE 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució.  

 

E84. Cels rasos 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E84A5D0L. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de 
l’edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, 
cortiners, etc. 
S’han considerat els materials següents: 

- Lamel·les metàl·liques 
S’han considerat els tipus de cel ras següents: 
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- De cara vista, sistema fix 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de 
perfils, etc. 
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l’edifici i suspensió dels perfils de la trama de 
suports 
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el 
sistema utilitzat 
- Segellat dels junts si es tracta d’un cel ras continu 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes. 
El mecanisme de fixació a l’estructura de l’edifici ha de ser compatible amb el material d’aquesta. 
El plènum considerat és d’1 m d’alçària màxima. 
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l’apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964. 
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les lames, el constructor ha d’aportar la 
documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes. 
Si s’ha d’afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor 
d’aire, etc, cal verificar que el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports. 
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable. 
Ha de formar una superfície plana i ha d’estar al nivell previst. 
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d’estar muntades ortogonalment. 
Els perfils distanciadors de seguretat de l’estructura han d’estar fixats als perfils principals. 
Les peces del cel ras han d’estar alineades. 
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament 
de les plaques tallades sobre el suport perimetral ha de ser mes gran de 10 mm. 
En el revestiment acabat no hi ha d’haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades. 
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i 
la seva estructura s’ha d’ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras. 
Si es pengen o s’insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos 
màxims indicats pel subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions 
del fabricant respecte a la mida màxima i la posició relativa de la perforació. 
Toleràncies d’execució: 

- Planor: 
- 2 mm/m 
- ≤ 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció 

- Nivell: ± 5 mm 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S’ha de seguir la 
seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Les instruccions del subministrador han d’incloure com mínim els aspectes següents: 

- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l’execució completa del cel ras 
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, 
sostres amb revoltons de diferents materials, estructures de fusta, etc.) 
- La forma en que els diversos components s’han d’instal·lar i fixar 
- Condicions d’emmagatzemament i manipulació dels materials 
- Les condicions que son necessàries al lloc on s’instal·larà el cel ras 
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió 
- El mètode de regulació de l’alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior i 
inferior 
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió 
- La llargària màxima del vol de les carreres principals 
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral 
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- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels 
talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.) 
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als 
elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.) 

Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l’aigua, la 
humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º. 
La DF ha d’aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal 
fer assajos in situ per verificar la idoneïtat del sistema. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
No s’han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, 
formigons esquerdats, etc.) 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d’acord amb els criteris següents: 

- Obertures ≤ 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Aquests criteris inclouen l’acabament específic dels acords de les vores, sense que comporti l’ús de 
materials diferents d’aquells que normalment conformen la unitat. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 13964:2006/A1:2008. Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 
diferents productes, elements i sistemes constructius. 

- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió 
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la 
documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assajos de càrrega 
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de 
fixació es correspon amb l’aprovat, el procediment d’instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell 
d’acollament 
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s’escau, d’entrega als paraments i suspensió de la resta de 
perfils de la trama. Verificació de l’ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos 
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar el cel ras. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l’alineació i l’ortogonalitat de plaques i perfils, la situació 
d’elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució. 

 

E9. Paviments 
E92. Subbases 
E921. Subbases de tot-u 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E921201F. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Subbases o bases de tot-u artificial per a paviments. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l’última tongada 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s’utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d’una 
planta autoritzada legalment per el tractament d’aquests residus. En obres de carreteres només es podrà 
utilitzar a les categories de tràfic pesat T2 a T4. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF. 
S’han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d’evitar entollaments. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La humitat òptima de compactació, s’ha d’ajustar a la composició i forma d’actuació de l’equip de 
compactació. 
En tota la superfície s’ha d’arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a 
percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l’assaig Próctor Modificat (UNE 103501). 

- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: ≥ 100% PM (UNE 103501) 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: ≥ 98% PM (UNE 103501) 

Índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330): Ha de complir amb els valors de la taula 510.5 de PG 3/75 
modificat per ORDEN FOM 891/2004. 
Mòdul Ev2 (assaig de placa de càrrega) (NLT 357): 

- Esplanada (trànsit T3): ≥ 104 MPa 
- Esplanada (trànsit T4-vorals): ≥ 78 MPa 
- Subbase (trànsit T3): ≥ 80 MPa 
- Subbase (trànsit T4-vorals): ≥ 60 MPa 

A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
Toleràncies d’execució: 

- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2, + 0, -20 mm de la teòrica, en la resta de 
casos 
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
La capa no s’ha d’estendre fins que s’hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d’assentar-se té les 
condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi ha 
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defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s’han de corregir abans de l’execució de la partida 
d’obra, d’acord amb les instruccions de la DF. 
La preparació del tot-u artificial s’ha de fer a central i no in situ. L’addició de l’aigua de compactació també 
s’ha de fer a central excepte en els casos que la DF autoritzi el contrari. 
En el cas de tot-u natural, abans d’estendre una tongada, s’ha d’homogeneïtzar i humidificar, si es 
considera necessari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la 
seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 

- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat òptima 

L’estesa s’ha de realitzar, prenent cura d’evitar segregacions i contaminacions, en tongades de gruix no 
superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d’aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l’única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s’ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l’equip necessari per aconseguir la 
densitat prescrita a l’apartat anterior. 
Si l’estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d’incloure 15 cm de l’anterior, com a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, 
murs o estructures, no permetin la utilització de l’equip habitual, s’han de compactar amb els medis 
adequats al cas per tal d’aconseguir la densitat prevista. 
No s’autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s’hagi consolidat definitivament. Els 
defectes que es derivin d’aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les indicacions 
de la DF. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L’abonament dels treballs de preparació de la superfície d’assentament correspon a la unitat d’obra de la 
capa subjacent. 
No són d’abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes 
subjacents. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos. 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d’aplicar els 3 criteris següents aplicats sobre una 
tongada: 

- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 

Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes de terra 
vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible 
- Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’amplada de la 
tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim 
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- Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’execució 
- Comprovació de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la 
capa. Inspecció visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella 
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades 
d’execució i control de la temperatura ambient 
- Control de compactació. Es realitzaran 7 determinacions de la humitat i densitat in situ 
- Assaig de placa de càrrega (NLT 357), sobre cada lot. En la zona d’aplicació de la placa es determinarà 
la humitat in 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comparació entre la rasant acabada i l’establerta en el projecte: comprovació de l’existència de 
ruptura de peralt; comprovació de l’amplada de la capa; revisió dels cantells de perfils transversals 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l’índex de regularitat internacional 
(IRI) (NLT 330) 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat han 
d’estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de 
la tongada. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la 
DF. 
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar compleixi les 
exigències del plec de condicions. 
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o 
quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del material. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim 
d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt 
compleixi l’especificat. 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 
compactació estigui clarament localitzat. Els assajos de comprovació de la compactació s’intensificaran al 
doble sobre les capes corregides. 
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa 
de rebuig. 
El valor del mòdul de compressibilitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions 
establertes al plec de condicions. En cas contrari, es recompactarà fins a aconseguir els valors especificats. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat 
superficial. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat 
superficial. 

 

E9C. Paviments de terratzo i pedra artificial 
E9C1. Paviments de terratzo llis 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E9C1143C. 
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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 
- 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, amb taques ni amb 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 o el que indiqui la DT. 
 

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 ≤ 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
- Replanteig inicial 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
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- Humectació de la solera 
- Col·locació de les peces amb morter, segons el procediment escollit. Atenció especial als junts 
- Control del temps d’adormiment 
- Col·locació de la beurada, pel reblert dels junts 
- Neteja de l’excés de beurada 
- Rebaixat, polit i abrillantat del paviment (si és el cas) 
- Neteja del paviment amb serradures 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc. 
- Control de planor 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Quan s’observin irregularitats de replanteig, s’hauran de corregir abans de completar el paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d’execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

E9G. Paviments de formigó 
E9G3. Paviments de formigó amb fibres acabats sense additius 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E9G3DC5A. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Paviments de formigó vibrat amb fibres i sense additius. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
- Col·locació de l’armadura, si és el cas 
- Col·locació i vibratge del formigó 
- Realització de la textura superficial 
- Protecció del formigó i cura 

 
CONDICIONS GENERALS: 
No hi ha d’haver esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d’estar remolinada mecànicament o lliscada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. 
Hi ha d’haver junts transversals de retracció cada 25 m2 amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els 
junts han de ser d’una fondària ≥ 1/3 del gruix i d’una amplària de 3 mm, i han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions. 
Hi ha d’haver 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 que coincideixin amb 
els junts de retracció. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’article 86 de l’EHE-08. 
Toleràncies d’execució: 
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- Gruix: ± 10% del gruix 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: 

- En direcció longitudinal: ± 3 mm amb regla de 3 m 
- En direcció transversal: ± 6 mm amb regla de 3 m 
- Voreres i rampes en qualsevol direcció: ± 6 mm amb regla de 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. 
 
FORMIGONAMENT AMB FORMIGÓ AMB FIBRES: 
El formigonament es realitzarà sense interrupcions a fi efecte d’evitar discontinuïtats en la distribució de 
fibres. 
El vibrat superficial es realitzarà amb cura de que les fibres no es disposin de forma paral·lela a les 
superfícies encofrades. Quan el vibrat sigui intern es procurarà no generar zones amb excés de pasta i 
absència de fibres. 
 

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 ≤ 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 

Aquest 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 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

 

EA. Tancaments i divisòries practicables 
EAB. Tancaments practicables d’acer en perfils laminats 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EABG9A62, EABG9A7F, EABG9A7H. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes per a un 
funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 



PLEC DE CONDICIONS

Equipament esportiu especialitzat per a la pràctica del tennis al Prat de Llobregat  203 

- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
Distància entre ancoratges galvanitzats: ≤ 60 cm 
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: ≤ 30 cm 
Franquícia entre la fulla i el bastiment: ≤ 0,2 cm 
 
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA: 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
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. 
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica, seguretat d'ús i 
higiene i salut establerts a la norma UNE 85103. 
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 
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 
- Aplomat: ± 2 mm/m 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o del suport al 
qual estigui subjecte. 
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. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características. 

 

EAF. Tancaments practicables d’alumini 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EAF28934, EAFA1404, EAFA3A04. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Finestres, balconeres o portes d’alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un 
funcionament correcte d’obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i amb els 
tapajunts col·locats. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
Finestres: 
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- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 

Portes: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Ha d’obrir i tancar correctament. 
El bastiment ha d’estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment. 
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’aïllament tèrmic i acústic previstos. 
Franquícia entre la fulla i el bastiment: ≤ 0,2 cm 
Toleràncies d’execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 
- Nivell previst: ± 5 mm 
- Horitzontalitat: ± 1 mm/m 
- Aplomat: ± 2 mm/m 
- Pla previst del bastiment respecte de la paret: ± 2 mm 
 

FINESTRES: 
El bastiment ha d’estar subjectat al bastiment de base amb visos autoroscants o de rosca mètrica, d’acer 
inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l’aire, 
estanquitat a l’aigua i resistència al vent indicats a la DT. 
 
PORTES: 
El bastiment ha d’estar travat a l’obra amb ancoratges galvanitzats, separats 60 cm com a màxim, i a 
menys de 30 cm dels extrems. 
Franquícia entre la fulla i el paviment: ≥ 0,2 cm, ≤ 0,4 cm 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Per a la col·locació del bastiment s’han de preveure els gruixos dels acabats del parament 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 DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació geomètrica de l’element de tancament 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada 
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fer segons les indicacions de la DF. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No hi ha condicions especificades per a l’execució de la partida. 

 

EAQ. Fulles de fusta per a portes i armaris 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EAQD3266. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc. 
S’han considerat les portes següents: 

- Exteriors 
- Interiors 
- D’armari 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Presentació de la porta 
- Rectificació si cal 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La porta ha d’obrir i tancar correctament. 
Tota la ferramenta ha d’anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
La fulla que no porti tanca s’ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors. 
Toleràncies d’execució: 

- Horitzontalitat: ± 1 mm 
- Aplomat: ± 3 mm 
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm 
- Posició de la ferramenta: ± 2 mm 
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PORTES D’ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS: 
Franquícia entre les fulles i el bastiment: ≤ 0,2 cm 
Franquícia entre la fulla i el paviment: ≥ 0,2 cm, ≤ 0,4 cm 
Fixacions entre cada fulla i el bastiment: ≥ 3 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
No hi ha condicions específiques pel procés constructiu. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació geomètrica de l’element de tancament 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de l’element 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No hi ha condicions especificades per a l’execució de la partida. 

 

EAR. Portes per a ús comercial, industrial i de serveis comuns 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EARB1101. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Portes de grans dimensions amb els accessoris i mecanismes necessaris per a possibilitar el seu 
accionament manual o automàtic, col·locades sobre fàbrica. 
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S’han considerat els elements següents: 
- Porta enrotllable amb les guies, el corró compensat amb molles laterals i el pany 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de les guies i rejuntat amb l’obra de fàbrica 
- Muntatge del corró, la persiana i els accessoris 
- Compensat de la persiana 
- Neteja i protecció 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Les portes han de quedar instal·lades en la posició que indica la DT i em el seu defecte la indicada per la 
DF. 
 
PORTA ENROTLLABLE: 
La porta ha de quedar al nivell i al pla previstos. 
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: 

- Porta basculant, extensible, ràpida o seccional: ≤ 60 cm 
- Porta enrotllable: ≤ 50 cm 

Distància dels ancoratges als extrems: ≤ 30 cm 
Franquícia fulla-paviment: ≤ 10 mm 
Toleràncies d’instal·lació: 

- Replanteig: ± 10 mm 
- Nivell previst: ± 10 mm 
- Horitzontalitat: ± 1 mm 
- Aplomat de les guies: ± 2 mm 
- Pla previst respecte a les parets: ± 2 mm 
- Franquícia fulla-paviment: ± 2 mm 

Ha de tenir topalls fixats als paraments per tal d’evitar cops al obrir-la. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de fixar definitivament les guies, s’ha de procedir a la col·locació de la fulla i a la seva anivellació i 
aplomat. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NTE-PPA/1976 Particiones: PUERTAS DE ACERO. 

 

EAW. Automatismes per a tancaments practicables 
EAWC. Automatismes per a portes correderes 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EAWCU020. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Automatismes d'obertura i tancament per a portes correderes  
S'han considerat els tipus següents:  

- Motor per a porta corredera  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  

- Replanteig  
- Muntatge dels mecanismes, elements de transmissió, etc.  
- Regulació de la cremallera  
- Feines d'ajust dels recorreguts de la porta, finals de carrera, etc.  
- Neteja i protecció 

 
CONDICIONS GENERALS: 
L'automatisme ha d'estar situat al lloc indicat per la DT d'acord amb les instruccions del fabricant. 
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques amb el quadre de maniobres, d'acord amb l'esquema de la DT 
o les instruccions del fabricant. 
Les fixacions han de ser prou resistents per que el mecanisme d'obertura actui en tot el seu recorregut 
sense deformacions. 
Toleràncies d'execució: 

- Situació: ± 2 mm 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
No s'han de produir danys a les portes ni a l'automatisme durant el procés de muntatge. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquesta partida inclou tot el material auxiliar per fer les fixacions i les connexions amb el quadre de 
comandament. 
 

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

 

EB. Proteccions i senyalització 
EB1. Baranes 
EB13. Baranes d’alumini 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EB131EC1. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana, col·locades en 
la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Baranes d’alumini ancorades amb fixacions mecàniques 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
Barana metàl·lica: 

- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges 

 
CONDICIONS GENERALS: 



PLEC DE CONDICIONS

Equipament esportiu especialitzat per a la pràctica del tennis al Prat de Llobregat  209 

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element simple. 
Ha d’estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT. 
L’alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l’especificada en el projecte o la 
indicada per la DF. 
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. 
L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es 
considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l’element, si aquest està situat a menys alçada. El 
valor característic de la de força ha de ser de: 

- Categoria d’ús C5: 3 kN/m 
- Categories d’ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m 
- Resta de categories: 0,8 kN/m 

(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE). 
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d’ús 
comercial o d’ús pública concurrència, en zones comunes d’edificis d’ús residencial habitatge o en escoles 
infantils, ha d’estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d’inclinació de l’escala. 
Toleràncies d’execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 
- Horitzontalitat: ± 5 mm 
- Aplomat: ± 5 mm/m 

 
BARANA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d’estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d’acer collats amb morter de ciment pòrtland 
o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s’han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 
d’ancoratges. 
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. 
Toleràncies d’execució: 

- Alçària: ± 10 mm 
- Separació entre muntants: Nul·la 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h. 
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 l’element fins que quedi fixat definitivament al suport. 
 
BARANA METÀL.LICA: 
Han d’estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs. 
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment 
de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d’aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant. 
Els ancoratges s’han de fer per mitjà de plaques, 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 
elements. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
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4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 
NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d’un 
10% dels punts on es situaran els elements d’ancoratge 
- Inspecció visual de l’estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges 
- Comprovació manual de la resistència d’arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 
manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en la inspecció visual 
i per tant, en l’experiència de l’inspector en aquest tipus de control 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o 
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

EB14. Passamans per a baranes 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EB145001. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Passamans de fusta, d’alumini anoditzat, de llautó o d’acer. 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 
- Fixació dels suports a la base 
- Fixació del passamà als suports 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El passamà instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element simple. 
Ha d’estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la DT. 
Toleràncies d’execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 
- Planor: ± 5 mm 
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- Aplomat: ± 5 mm/m 
 
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES: 
S’ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques. 
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l’usuari. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Han d’estar fets els forats a l’obra abans de començar els treballs. 
La DF ha d’aprovar el replanteig abans de fixar el passamà. 
S’han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm d’amplària entre 
passamans. 
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el procés d’instal·lació, i alhora, 
han de mantenir l’aplomat de l’element fins que quedi definitivament fixat al suport. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 

 

EBA. Senyalització horitzontal 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EBA31110. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Pintat sobre paviment de marques de senyalització horitzontal. 
S’han considerat les marques següents: 

- Marques longitudinals 
S’han considerat els tipus de marques següents: 

- No reflectants 
S’han considerat els llocs d’aplicació següents: 

- Vials privats 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 
- Neteja i condicionament 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 DT. 
Han de tenir les vores netes i ben perfilades. 
La capa de pintura ha de ser clara, uniforme i duradora. 
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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2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
S’ha de treballar a una temperatura entre 5° i 40°C i amb vents inferiors a 25 km/h. 
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, que serà aprovat per la DF. 
S’han de protegir les marques del trànsit durant el procés inicial d’assecat 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
MARQUES LONGITUDINALS O MARQUES TRANSVERSALS: 
m de llargària pintada, d’acord amb les especificacions de la DT i mesurat per l’eix de la faixa al terreny. 
Aquesta partida inclou les operacions auxiliars de neteja i condicionament del paviment a pintar. 
 

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

 

ED. Instal·lacions d’evacuació 
ED1. Desguassos, baixants i aïllaments i accessoris de desguassos i baixants 
ED15. Baixants i conductes de ventilació amb tubs de materials plàstics 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
ED15E671. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Baixants i conductes de ventilació d’instal·lacions d’evacuació d’edificis amb tub de PVC o polipropilè. 
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 tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l’obra. 
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 
Els tubs s’han de subjectar per mitjà d’abraçadores encastables, una de fixació sota l’embocadura i la resta 
de guiatge a intervals regulars. 
El pes d’un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior. 
Les unions entre els tubs s’han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut. 
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. 
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Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de 
reparació i evitar la formació de condensacions. 
Els trams vistos amb risc d’impacte han de quedar protegits adequadament. 
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent. 
Nombre d’abraçadores per tub: ≥ 2 
Distància entre les abraçadores: 

- Baixant: ≤ 15 vegades el diàmetre del baixant 
- Conducte de ventilació: ≤ 150 cm 

Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 
- Baixant: ≥ 12 cm 
- Conducte de ventilació: ≥ 9 cm 

Pendent del conducte de ventilació terciària: ≥ 1 % 
Toleràncies d’execució: 

- Desploms verticals: ≤ 1%, ≤ 30 mm 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
No s’han de manipular ni corbar els tubs. 
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 DT, 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 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
La instal·lació d’evacuació d’aigües residuals s’executarà segons prescripcions de projecte, legislació 
aplicable i a les instruccions de la DF. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es realitzaran les proves d’estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o 
amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent. 
Es verificarà sistema de manteniment i conservació. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-
ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el 
determini la DF. 
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ED5. Drenatges 
ED51. Boneres 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
ED515D4N. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Subministrament i col·locació d’elements per a la conducció i evacuació de l’aigua superficial dels 
paviments. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Bonera col·locada amb morter 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 
- Col·locació caixa de la bonera 
- Execució de les unions amb els tubs 
- Fixació de la bonera amb morter 
- Col·locació de la reixa 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, materials sobrants, etc 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc. 
 
BONERA: 
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d’estar fet mitjançant pressió mecànica tipus 
brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant ha de quedar protegit amb 
una brida de material plàstic. 
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els 
procediments indicats pel fabricant. 
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de 
base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d’aquesta. 
La bonera de fosa, de poliamida o d’etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment. 
La bonera de goma termoplàstica s’ha de fixar al baixant amb soldadura química. 
Toleràncies d’execució: 

- Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm 
 

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. 
 
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. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat de quantitat realment col·locada a l’obra d’acord amb les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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BONERA: 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

ED7. Claveguerons 
ED7F. Clavegueró amb tub de pvc-u per a sanejament sense pressió, soterrat 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
ED7FR008, ED7FR009, ED7FR010, ED7FR011, ED7FR111, ED7FR211, ED7FR311, ED7FR411, ED7FR511, 
ED7FR611. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formació de clavegueró amb tub de PVC. 
S’han considerat les col·locacions següents: 

- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col·locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d’obra, en el seu cas 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent 
definit per a cada tram. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S’accepta un ressalt ≤ 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir 
alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d’elements estructurals s’ha de protegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s’ha d’ataconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d’estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt. 
Ha de ser estanc a l’aigua a una pressió ≥ 0,3 bar i ≤ 1 bar 
Ha de ser estanc a l’aire a una pressió ≥ 0,5 bar i ≤ 1 bar 
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa 
 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure de 
pedres. 
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), 
inundacions de la rasa i de les 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 canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les 
proves de pressió interior i d’estanquitat en els trams que especifiqui la DF. 
Pendent: ≥ 2% 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat: ≥ 80 cm 
En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçada mínima 
de 0,90m. sempre que estiguin a l’abric de les gelades. 
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Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l’alçaria de 0,90m. Es 
requerirà una protecció addicional. 
Amplària de la rasa: ≥diàmetre exterior + 500 mm i ≥ 0,60 m 
Gruix llit d’assentament de sorra: ≥ 10 + diàmetre exterior / 10 cm 
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d’altres instal·lacions 
enterrades ≥ 0,4m. en condicions normals. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s’ha de fer de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s’han de produir desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d’interrompre’s la col·locació dels tubs s’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. 
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. 
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. 
Es de bona pràctica l’estesa de tubs amb l’extrem mascle inserit en l’embocaduda en el mateix sentit de 
circulació que el previst per el flux de sanejament. 
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d’encofrar-se amb formigó. 
 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d’examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l’amplària, la fondària i el nivell freàtic 
de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d’estar net abans de baixar els elements. 
Els tubs i rases s’han de mantenir lliures d’aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit 
ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s’han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s’ha de comprovar que el seu interior és lliure d’elements que 
puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
No s’han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts 
descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s’han de fer les proves de 
pressió interior i d’estanquitat segons la normativa vigent. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, 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 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
de Tuberías de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 
5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 
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Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial. 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o 
aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, 
accesorios y el sistema. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents: 

- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Comprovació de la superfície d’assentament 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas 
- Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector 

 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN TUBS 
DE PVC SOTERRATS: 
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades. 
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. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Un cop finalitzada l’obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la 
xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de descàrrega si 
existissin, verificant el pas correcte d’aigua en els pous de registre aigües avall. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos. 
 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMOPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

EDB. Soleres per a pous de registre 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EDB17670. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície d’assentament 
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formigó 

 
CONDICIONS GENERALS: 
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La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja canya, ha de 
quedar plana. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com 
disgregacions o buits a la massa. 
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’article 86 de l’EHE-08. 
 
SOLERA DE FORMIGÓ: 
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) 

- Planor: ± 10 mm/m 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
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. 
Els treballs s’han de realitzar amb el pou lliure d’aigua i terres engrunades. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d’assentament. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 

 

EDD. Parets per a pous de registre 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EDD1A094. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació dels elements 
complementaris. 
S’han considerat els materials següents per a les parets del pou: 

- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
S’han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 

- Bastiment i tapa 
- Graó d’acer galvanitzat 
- Graó de ferro colat 
- Junt d’estanquitat amb fleixos d’acer inoxidable i anelles d’expansió 
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L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
Parets: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l’estanquitat del pou 

En el bastiment i tapa: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d’anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

En el graó: 
- Comprovació i preparació dels punts d’encastament 
- Col·locació dels graons amb morter 

 
PARET PER A POU: 
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 
reduïnt 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. 
Els junts han d’estar plens de morter. 
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. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d’entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d’execució: 

- Secció interior del pou: ± 50 mm 
- Aplomat total: ± 10 mm 

 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
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. 
 
BASTIMENT I TAPA: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, 
anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L’anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les 
parets del pou. 
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. 
Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal 
autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 
Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir 
el seu pendent. 
Toleràncies d’execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm 

 
GRAÓ: 
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret del pou. 
Han d’estar alineats verticalment. 
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. 
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Llargària d’encastament: ≥ 10 cm 
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 
Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’extrem del graó (senzill): 

- Deformació sota càrrega: = 5 mm 
- Deformació remanent: = 1 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal: 3,5 kN 

Resistència a una càrrega vertical de 2 kN en l’extrem del graó (doble): 
- Deformació sota càrrega: 10 mm 
- Deformació remanent: 2 mm 
- Resistència a la tracció horitzontal: 3,5 kN 

Toleràncies d’execució: 
- Nivell: ± 10 mm 
- Horitzontalitat: ± 1 mm 
- Paral·lelisme amb la paret: ± 5 mm 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al 
material. 
 
PARET PER A POU: 
Els treballs s’han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s’ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 
Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de 
explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Seguiment del procés de col·locació 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- Comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals (UNE-EN 1917), 
sempre que es canviï de procedència 
- Comprovació geomètrica de les toleràncies d’execució sobre un 10 % del graons col·locats 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS I TAPES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció de les condicions d’assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d’ajust i de nivell respecte al paviment 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Inspecció visual de totes les peces col·locades 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

EDE. Depuració d’aigües 
EDE4. Separador de greixos 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EDE41843. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Instal·lació soterrada de separadors de greixos prefabricats, connectats a la xarxa de sanejament. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació de la superfície d’assentament 
- Replanteig de la posició del separador, de les entrades i sortides i de l’accessibilitat dels registres 
- Col·locació del separador 
- Connexió dels tubs d’arribada i de sortida d’aigües 
- Prova d’estanquitat de la instal·lació 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El separador muntat ha de ser estanc al servei. 
Les unions amb els tubs han de ser estanques. 
Ha de quedar anivellat i fixat sòlidament al suport o la base. 
Les parets laterals del pou on està ubicat el separador no han de transmetre esforços a l’equip. 
Ha de ser estable a les càrregues estàtiques i dinàmiques a les que estarà sotmès en condicions de servei. 
Ha de disposar d’una obertura de ventilació pròxima al costat de descàrrega. 
La cara superior de la tapa ha de quedar al mateix nivell que el paviment. 
El junt entre el paviment i el separador ha de quedar cobert per la tapa. 
Les tapes de registre han de ser accessibles i han de permetre les operacions de manteniment, neteja i 
extracció de productes del seu interior. 
La part superior del tub de sortida ha d’estar per sota de la part inferior del tub d’entrada. 
Toleràncies: 

- Desnivell entre el tub d’entrada i sortida: ≥ 11 cm 
- Posició: ± 20 mm 
- Nivell: ± 1 mm 
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2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
S’ha de realitzar el muntatge de les peces en l’ordre especificat pel fabricant. 
S’ha de realitzar la unió amb els tubs d’arribada i sortida. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 

 

EF. Tubs i accessoris per a gasos i fluids 
EFA. Tubs de pvc 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EFA13645, EFA14645, EFA15545, EFA16545, EFA17445, EFA18545, EFA1A445. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no plastificat PVC o C-PVC, per a transport i distribució de 
fluids a pressió i col·locació d’accessoris en canalitzacions per a soterrar, col·locats superficialment o al 
fons de la rasa. 
S’han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions 
d’aigua, gas, calefacció, etc.) 

S’han considerat els tipus d’unió següents: 
- Unió encolada 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l’element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s’inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d’accessoris. La 
variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet fixar la repercussió d’accessoris; 
per això, la seva col·locació es considera una unitat d’obra diferent. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
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. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s’han de fer per mitjà d’accessoris del material del 
tub, emmotllats per injecció i normalitzats. Les unions s’han de fer encolades amb adhesiu normalitzat, o 
bé, amb junt elàstic; segons correspongui al tipus d’unió definit per a la instal·lació. 
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 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. 
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COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel seu damunt hi 
ha d’haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les primeres capes que envolten el 
tub cal piconar-les amb cura. 
Gruix del llit de sorra: ≥ 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): ≥ 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): ≥ 80 cm 
El tub s’ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les contraccions i dilatacions 
degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts singulars 
(corbes, reduccions, etc.), han d’estar ancorades a daus massissos de formigó. 
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. 
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. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s’ha de fer de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
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. 
Cada cop que s’interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
En les unions elàstiques l’extrem llis del tub s’ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant autoritzat pel 
fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
En les unions encolades l’adhesiu s’ha d’aplicar amb pinzell als dos extrems per a unir. 
L’extrem recte del tub ha de tenir l’aresta exterior aixamfranada. 
Si s’ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l’eix i eliminar les rebaves. 
El tub s’ha d’encaixar sense moviments de torsió. 
No és permès conformar els tubs a l’obra, s’han d’utilitzar els accessoris adequats. 
Un cop acabada la instal·lació, s’ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua perquè arrossegui les 
brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant, l’adhesiu i el netejador que s’hagi utilitzat atenent al 
tipus d’unió. No s’ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d’aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic 
després de rentar-la. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d’examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l’amplària, la fondària i el nivell freàtic 
de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la DF. 
El fons de la rasa ha d’estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s’ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer d’aquesta 
manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s’han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s’ha de comprovar que el seu interior és lliure d’elements que 
puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines de treball, etc.). 
Les canonades i les rases s’han de mantenir lliures d’aigua, esgotant amb bomba o deixant desguassos a 
l’excavació. 
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. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l’autorització expressa de la DF. 
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Els daus d’ancoratge s’han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S’han de col·locar de forma que els 
junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva reparació. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels 
punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s’hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials 
per col·locar. 
 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s’inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l’ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques 
per a la subjecció dels mateixos. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l’específica a l’ús a què es destini. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l’obra segons el traçat previst. 
- Control visual de l’execució de la instal·lació, comprovant: 

- Suportació 
- Verticalitat i pendents a trams horitzontals d’evacuació 
- Diàmetres 
- Utilització dels accessoris adequats a empalmaments i entroncaments 
- Distància a altres elements i conduccions. 
- Resistència al foc del material. 
- Sectorització 
- Elements, sifons i pericons. 
- Existència de proteccions a trams baixos susceptibles de cops 

- Realització de proves d’estanquitat i evacuació a instal·lacions de sanejament i evacuació d’aigües 
pluvials segons document HS-5 del Codi Tècnic de l’edificació. 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Manteniment de la instal·lació 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i dels assajos realitzats i de quantificació 
dels mateixos 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s’ha de procedir a 
fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb 
el que determini la DF. 
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EJ. Instal·lacions de lampisteria i aparells sanitaris 
EJ1. Aparells sanitaris 
EJ12. Plats de dutxa 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EJ12K72C. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Col·locació i connexió a la xarxa d’evacuació de plat de dutxa, encastat o col·locat sobre el paviment. 
S’han considerat els materials següents: 

- Gres esmaltat 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de la dutxa a l’espai previst 
- Anivellació correcte per a rebre l’enrajolat 
- Connexió a la xarxa d’evacuació 
- Connexió a la xarxa d’aigua 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El plat de dutxa ha de reunir les mateixes condicions exigides a l’element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
S’ha de garantir l’estanquitat de la connexió amb el conducte d’evacuació. 
La resolució dels acords amb paraments i paviment ha de ser la reflectida en el projecte o la indicada per 
la DF. 
Les conduccions metàl·liques de l’aparell han de tenir instal·lada la connexió a terra amb cable de coure 
nu, de secció 2,5 mm2 en tots els casos. 
Si el plat de dutxa és de planxa d’acer, també es connectarà al cos d’aquest. 
Toleràncies d’instal·lació: 

- Horitzontalitat: ± 1 mm/m 
- Contacte revestiment-plat de dutxa: ± 1,5 mm 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l’obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assajos realitzats, d’acord amb el que 
s’especifica a la taula d’assajos i quantificació dels mateixos 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l’assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions 
susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones 
humides. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s’ha de procedir a 
fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb 
el que determini la DF.  

 

EJ13. Lavabos 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EJ13B71Q. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Col·locació i connexió a la xarxa d’evacuació de lavabo de porcellana esmaltada. 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 

- 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 DF. 
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d’estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema indicat pel 
fabricant. 
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d’estar fixat sòlidament al parament i 
recolzat, en el segon cas, sobre el 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 DT. 
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4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l’obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assajos realitzats, d’acord amb el que 
s’especifica a la taula d’assajos i quantificació dels mateixos 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l’assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions 
susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones 
humides. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s’ha de procedir a 
fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb 
el que determini la DF.  

 

EJ14. Inodors 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EJ14BC1Q. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Col·locació i connexió a la xarxa d’evacuació d’inodor de porcellana de sortida horitzontal, col·locat 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 
- 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 DF. 
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. 
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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 DT. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l’obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assajos realitzats, d’acord amb el que 
s’especifica a la taula d’assajos i quantificació dels mateixos 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es realitzarà l’assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions 
susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones 
humides. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s’ha de procedir a 
fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb 
el que determini la DF.  

 

EJ2. Aixetes i accessoris per a aparells sanitaris 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EJ2Z1111, EJ2ZP294. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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 
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 
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- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d’aigua 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Un 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 DF. 
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 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
La posició de l’element respecte al pla 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 DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l’obra 
- Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant. 
- Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser: 

- 100 kPa per aixetes 
- 150 kPa per fluxors i escalfadors 

- Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa 
- Es verificarà l’existència de dispositius d’estalvi d’aigua en les aixetes en edificis de pública 
concurrència 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i assajos realitzats, d’acord amb el que 
s’especifica a la taula d’assajos i quantificació dels mateixos 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA: 
Es realitzarà l’assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions 
susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per plantes o sectors i per zones 
humides. 
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s’ha de procedir a 
fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb 
el que determini la DF. 
 

 

EJA. Producció d’aigua calenta sanitària 
EJA2. Escalfadors acumuladors elèctrics 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EJA2H3D0. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Instal·lació d’acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat col·locats horitzontals o verticals. 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb fixacions murals 
Es consideren incloses dins d’aquesta unitat d’obra les operacions següents: 

- Fixació de l’aparell 
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d’aigua sanitària 
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra 
- Prova de servei 

 
CONDICIONS GENERALS: 
L’aparell col·locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de 
diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport. 
L’aparell col·locat sobre bancades o paviment, ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius 
intermedis per a la seva fixació. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l’envolten, de manera que es pugui instal·lar i 
manipular. 
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de material 
elàstic. 
Abans i després de l’acumulador s’ha d’instal·lar una aixeta de pas, segons les especificacions del seu plec 
de condicions. 
L’enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d’estar feta la prova d’instal·lació. 
L’instal·lador cal que aporti l’acta de posada en servei. 
Distància de l’aparell a d’altres aparells amb flama: ≥ 40 cm 
Distància als paraments laterals: ≥ 15 cm 
Toleràncies d’instal·lació: 

- Posició: ± 20 mm 
- Aplomat (posició vertical): ± 3 mm 
- Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 3 mm 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Les unions roscades s’han de preparar amb estopa, pasta 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 DT. 
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4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios. (RITE) 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la 
prevención y control de la legionelosis. 
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higiènicosanitàries per a la 
prevenció i el control de la legionel·losi. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l’obra 
- Verificar l’estanquitat a juntes i unions dels equips amb els circuits d’aigua (prova d’estanqueïtat) 
- Verificar la correcta ubicació dels escalfadors a gas, l’adequació del local amb entrada i sortida d’aire 
i conducte d’evacuació de fums adequat per garantir el rendiment i la seguretat 
- Verificar estanquitat dels conductes d’evacuació de fums, la pressa d’anàlisi i la pressa de recollida de 
condensats 
- Verificar la correcta instal·lació de presa de corrent d’acumuladors elèctrics 
- Verificar la correcta instal·lació de dipòsits d’acumulació d’aigua calenta i dels elements de seguretat 
- Verificar el funcionament dels equips de recirculació d’aigua a instal·lacions amb escalfador d’aigua 
centralitzat 
- Verificar la conducció de la vàlvula de seguretat al desguàs i el correcte taratge de la mateixa 
- Realitzar les proves de funcionament i ajust del elements de regulació i control 
 

CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i dels assajos realitzats 

  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA 
Es comprovarà globalment. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s’ha de procedir a 
fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb 
el que determini 

 

EJM. Elements de mesura, control i regulació 
EJM1. Comptadors d’aigua i elements per a centralització de lectures 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EJM1140B. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d’obra: 

- Comptadors d’aigua amb unions roscades o embridades connectats a una bateria o a un ramal 
Es consideren incloses dins d’aquesta unitat d’obra les operacions següents: 
Per a la col·locació de comptadors: 
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- Replanteig de la unitat d’obra 
- Preparació de les unions 
- Col·locació del comptador 
- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accessoris corresponents 
- Prova de servei 
- Retirada de l’obre dels embalatges, restes de materials, etc. 

 
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 
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. 
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 DT. 
Ha d’estar feta la prova d’instal·lació. 
Toleràncies d’instal·lació: 

- Posició: ± 20 mm 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF. 
S’ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l’element s’ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
Un cop instal·lat, s’ha de procedir a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls 
de cables, etc.). 
 
COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió. 
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 DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels materials i equips 
- Verificar la correcta instal·lació i dimensions dels elements de la cambra d’escomesa o armari de 
comptador i elements següents : 

- Clau de pas general 
- Comptador homologat 
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- Filtres amb malla d’entre 25 i 50um 
- Clau de pas posterior al comptador (si és prevista) 
- Vàlvula de retenció 
- Sistema de reducció de pressió 
- Protecció contra condensacions / tèrmiques / esforços mecànics / sorolls 
- Existència de desguàs 
- Condicions mínimes de subministrament 
- Estalvi d’aigua 
- Senyalització 

- Verificar les dimensions de la cambra d’escomesa o armari de comptador 
- Verificar l’assaig de resistència mecànica i Estanquitat 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Realització i emissió d’informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS: 
Es comprovarà globalment. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN COMPTADORS: 
Es donarà per bona la prova d’estanqueitat quan no hi hagi variacions de pressió al manómetre. 
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s’ha de procedir a 
fer-ho. En cas contrari, s’ha de procedir a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, s’ha de procedir a l’adequació, d’acord amb 
el que determini la DF. 

 

EM. Instal·lacions contra incendis i de seguretat 
EM1. Instal·lacions de protecció d’incendis i gasos 
EM14. Polsadors d’alarma 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EM141102. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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 s’inclou la xarxa ni el circuit a la partida 
d’obra) 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
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. 
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3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d’assajos i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d’acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova 
el reglament CPI. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d’incendi a l’obra 
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i distància respecte 
senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció 
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de projecte, i les 
distàncies i accessibilitat: 

- Proves de funcionament: S’han d’activar detectors i polsadors i s’ha de verificar (amb alimentació 
normal i amb alimentació d’emergència): 

- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica) 
- Activació de sirenes a la zona/sector 
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en 
conductes de clima (si existeixen) aturada d’equips de climatització (si està previst). Actuació 
de ventiladors de sobre pressió en escales d’evacuació (si està previst) 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de l’alarma en 
central per desconnexió de línies d’unió o element de detecció 
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de comprovar tots els detectors i polsadors. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas 
contrari s’ha de substituir el material afectat. 

 

EM2. Instal·lacions d’extinció d’incendis 
EM21. Hidrants 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EM212118. 
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1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Hidrant. 
S'han considerat els tipus següents: 

- De columna humida 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Hidrants de columna humida: 

- Fixació de la columna a la base 
- Connexió a la xarxa d'alimentació 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 30 mm 
- Aplomat: ≤ 5 mm 

 
HIDRANTS DE COLUMNA HUMIDA: 
La columna ha de quedar vertical i fixada sòlidament a la base. 
 

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 DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d’assajos i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d’acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova 
el reglament CPI. 

 

EM23. Boques d’incendi 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EM23BBAA. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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: 

- 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 DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
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. 
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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 DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d’assajos i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d’acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova 
el reglament CPI. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de boques d’incendi 
- Verificació de les distàncies en la ubicació de les BIE i Accessibilitat: 

- Separació màxima entre BIE (50 m) 
- Distància de qualsevol punt del local protegit respecte BIE < 25 m 
- Alçada màxima 1,5 m, amb relació al terra 
- Distància màxima col·locació BIE respecte portes i sortides: 5 m 

- Verificació d’elements BIE: 
- Boquilla llança (obertura i regulació d’aigua): 
- Vàlvula (obertura/tancament) 
- Manòmetre (lectura, contractar-lo) 
- Subjecció i senyalització 
- Desenrotllar mànega: BIE 25 Longitud 20 m; BIE 45 Longitud 15 m 

- Prova d’estanquitat de la instal·lació amb una pressió de prova igual a la pressió de servei + 3,5 
kg/cm2 amb un mínim de 10 kg/cm2 durant un mínim de 2 hores 
- Senyalització de les BIEs 
- Comprovació grups de pressió: 

- Alimentació exclusiva per a la instal·lació contra incendis 
- Capacitat per alimentar la instal·lació durant una hora 
- Disposar de subministrament complementari per alimentar al grup 
- Verificar les condicions de funcionament 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Prova de funcionament. S’han de posar en funcionament les 2 BIEs més desfavorables 
hidràulicament i s’ha d’assegurar una pressió a punta de llança mínima de 2 bar i un cabal de 1,6 l/s 
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per BIE 25 i 3,3 l/s per BIE 45, durant una hora. S’ha de verificar que la xarxa de canonades i el 
proveïment d’aigua permeten aquestes condicions de funcionament 
- Realització d’informe amb els resultats del control efectuat 

 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’han de comprovar totes les BIE. Les proves de funcionament s’han de fer, a les 2 BIEs, situades més 
desfavorablement des del punt de vista hidràulic. 
En qualsevol altre cas, la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas 
contrari s’ha de substituir el material afectat. 

 

EM24. Detectors - extintors automàtics 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EM242A2B. 
 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Ruixadors automàtics (sprinklers) cara amunt, cara avall i de paret, muntats en canonada. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Neteja de l’interior de la canonada 
- Preparació prèvia de la rosca amb mini, cinta o estopa 
- Roscat de l’aparell 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
El funcionament normal del ruixador no ha de ser interferit per elements estructurals. 
Ha d’anar roscat a la canonada d’alimentació. 
Posició del ruixador: 

- Ruixadors de paret: Horitzontal amb el deflector cap amunt 
- Ruixadors cara amunt: Vertical amb el deflector encarat cap amunt 
- Ruixadors cara avall: Vertical amb el deflector encarat cap avall 

Toleràncies d’instal·lació: 
- Posició: ± 50 mm 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
La unió enroscada amb la canonada ha de quedar segellada amb cinta d’estanquitat. 
L’enroscada, en el seu cas, s’ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans d’instal·lar el ruixador cal netejar l’interior de la canonada. 
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 DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
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Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d’assajos i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d’acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova 
el reglament CPI. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de ruixadors 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació 
- Situació i accessibilitat: que permeti una descàrrega correcta del ruixador, que siguin accessibles tots 
els components de la instal·lació, etc. 
- Distàncies entre ruixadors segons risc: 

- Risc lleuger: 2 a 4,6 m 
- Risc ordinari: 4 m 

- Diàmetre canonades, segons projecte 
- Proveïment d’aigua: 

- Si el sistema s’alimenta de la xarxa pública, verificar: 
- Alimentació independent pel sistema contra incendis, sense comptadors ni vàlvules tancades. 
Existència d’una vàlvula de retenció 
- Comprovació de la presència d’una presa a la façana per alimentar el sistema d’extinció 
d’incendis des de l’exterior 
- Condicions de subministrament (pressió i cabal) per garantir el funcionament de la 
instal·lació 
- Comprovació del lloc de control de ruixadors. Verificar: Lectura de manteniment, alarma 
acústica i circuit de prova, buidat de la instal·lació 

- Si el sistema s’alimenta amb un grup de bombeig: 
- Verificació de la seva exclusivitat per les instal·lacions contra incendis 
- Verificació de l’alimentació elèctrica del grup amb dues fonts de subministrament d’energia 
- Verificació de les condicions de subministrament i les característiques del grup de bombeig. 
(pressió cabal, alçada manomètrica, consum elèctric, proteccions elèctriques) 

- Prova d’estanquitat de la instal·lació de ruixadors, pressió de prova igual (pressió màxima de 
disseny: 3,5 kg/cm2 amb una pressió mínima de 14 kg/cm2 temps de prova de 2 hores) 
- Prova de funcionament de ruixadors. Mitjançant temperatura verificar l’actuació d’alarmes, 
activació del grup de pressió (si n’hi ha). Actuació del timbre hidràulic i sortida d’aigua per ruixador 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Realització d’informe amb els resultats del control efectuat 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar el funcionament real d’un ruixador de prova instal·lat en el punt més desfavorable de 
cada ramal (final del ramal), prenent les mesures necessàries per a la recollida d’aigua. 
S’han de comprovar tots els llocs de control. 
S’han de fer proves d’estanquitat a tota la instal·lació i s’ha de verificar l’actuació de la instal·lació, 
procurant mostrejar les diferents zones. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas 
contrari s’ha de substituir el material afectat. 
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EM3. Extintors 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
EM31211J. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
S’han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Amb armari muntat superficialment 
- Amb suport a la paret 
- Sobre rodes 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
Col·locat dins d’armari i muntat superficialment: 

- Fixació de l’armari al parament 
- Col·locació de l’extintor dins de l’armari 

Col·locat amb suport a la paret: 
- Col·locació del suport al parament 
- Col·locació de l’extintor al suport 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S’ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l’extintor: ≤ 1700 mm 
Toleràncies d’instal·lació: 

- Posició: ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm 

 
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
 
COL·LOCAT DINS D’ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament, pla, aplomat i anivellat sobre el paviment. 
 

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 DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d’assajos i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d’acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova 
el reglament CPI. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
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- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d’extintors mòbils 
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar: 

- Col·locació d’extintors a una alçada de ≤ 1,7 m 
- Accessibilitat i situació propera a una sortida 
- Situació a les zones amb més risc d’incendis 
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor ≤ 15 m 
- Senyalització dels extintors 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. S’ha de procurar 
mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, 
motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals d’emmagatzematge de combustible i 
productes inflamables, etc. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas 
contrari s’ha de substituir el material afectat. 

 

EN. Vàlvules, filtres, bombes i grups de pressió 
ENX. Grups de pressió 
ENX2. Grups de pressió amb dipòsit d’aire 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
ENX256C5. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Grups de pressió d’aigua amb dipòsit d’aire muntats sobre bancada. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Fixació al dipòsit 
- Fixació de les bombes a la bancada 
- Col·locació accessoris grup 
- Connexions bomba-dipòsit i accessoris 
- Connexions a la xarxa de subministrament i de distribució 
- Fixació del quadre de maniobra 
- Connexions elèctriques corresponents quadre-bomba i quadre-xarxa elèctrica 
- Prova de servei 

 
CONDICIONS GENERALS: 
El grup ha d’estar connectat a la xarxa a què ha de donar servei i l’armari elèctric de maniobra i connexió a 
la línia d’alimentació elèctrica. 
Les canonades d’aspiració i d’impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que els col·lectors 
corresponents. 
Les reduccions de diàmetre s’han de fer amb peces còniques, amb una conicitat total ≤ 30°. 
Les reduccions que siguin horitzontals s’han de fer excèntriques i han de quedar enrasades per la 
generatriu superior, per tal d’evitar la formació de bosses d’aire. 
El grup ha de quedar fixat sòlidament a una bancada de superfície llisa i anivellada. 
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La subjecció del grup s’ha de fer calçant-la amb espàrrecs o amb cargols, cal utilitzar els forats situats a la 
bancada. 
El quadre de maniobra ha de quedar fixat al parament per un mínim de quatre punts. 
Les canonades no han de transmetre cap tipus d’esforç al grup. 
Les unions han de ser completament estanques. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
S’ha de comprovar que la tensió de l’armari elèctric correspongui a la tensió disponible i que els motors 
girin en el sentit adient. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, "Instalaciones. 
Fontanería. AGUA FRÍA." 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 

- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l’obra 
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació (vàlvules, filtres, 
desguassos, maneguets antivibratoris, etc.) 
- Comprovar les condicions de funcionament del grup de pressió: (alçada manomètrica, consum, cabal, 
presència i lectura de manòmetres presència i ajust de pressostats, nivell sonor) 
- Comprovació de les corbes característiques (pressió/cabal): 

- Cabal < cabal nominal 
- Cabal nominal 
- Cabal > cabal nominal 

En dipòsits auxiliars d’alimentació es comprovarà que l’execució es realitza d’acord amb la següent 
metodologia: 

- Haurà d’estar fàcilment accessible i ser fàcil de netejar. Contarà en qualsevol cas amb tapa i aquesta 
ha d’estar assegurada contra lliscament i disposar en la zona més alta de suficient ventilació i aireació 
- Caldrà assegurar totes les unions amb l’atmosfera contra l’entrada d’animals i emissions nocives amb 
dispositius eficaços, com tamisos de trama densa per a ventilació i aireació, sifó per al desbordat 
- Serà capaç de resistir les càrregues previstes degudes a l’aigua continguda més les degudes a la 
sobrepressió de la xarxa si és el cas 
- Es disposarà, en la canonada d’alimentació al dipòsit d’un o diversos dispositius de tancament per a 
evitar que el nivell d’omplerta del mateix superi el màxim previst. En el cas d’existir excés de pressió 
haurà d’interposar-se, abans d’aquestes vàlvules, una que limiti aquesta pressió amb la finalitat de no 
produir la deterioració de les anteriors 
- La centraleta de maniobra i control de l’equip disposarà d’un nivell de protecció per a impedir el 
funcionament de les bombes amb baix nivell d’aigua 
- Es disposarà dels mecanismes necessaris que permetin la fàcil evacuació de l’aigua continguda en el 
dipòsit, per a facilitar el seu manteniment i neteja. Així mateix, es construiran i connectaran de 
manera que l’aigua es renovi per la seva pròpia manera de funcionament evitant sempre l’existència 
d’aigua estancada 

En bombes es comprovarà que l’execució es realitza d’acord amb la següent metodologia: 
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- Es muntaran sobre bancada de formigó o altre tipus de material que garanteixi la suficient massa i 
inèrcia al conjunt i impedeixi la transmissió de sorolls i vibracions a l’edifici 
- A la sortida de cada bomba s’instal·larà un maneguet elàstic, amb la finalitat d’impedir la transmissió 
de vibracions a la xarxa de canonades. Igualment, es disposaran claus de tancament, abans i després 
de cada bomba, de manera que es puguin desmuntar sense interrupció del proveïment d’aigua 
- Es realitzarà sempre una adequada anivellació. 

En dipòsits de pressió es comprovarà que l’execució es realitza d’acord amb la següent metodologia: 
- Estarà dotat d’un pressostat amb manòmetre, tarat a les pressions màxima i mínima de servei, fent 
les vegades d’interruptor, comandament la centraleta de maniobra i control de les bombes, de tal 
manera que aquestes només funcionin en el moment que disminueixi la pressió en l’interior del 
dipòsit fins als límits establerts, provocant el cort de corrent, i per tant la desocupada dels equips de 
bombejament, quan s’arribi a la pressió màxima de l’aire contingut en el dipòsit. 

Els valors corresponents de reglatge han de figurar de forma visible en el dipòsit. 
- Compliran la reglamentació vigent sobre aparells a pressió i la seva construcció atendrà en qualsevol 
cas, a l’ús previst. Disposaran, en lloc visible, d’una placa en la qual figuri la contrasenya de 
certificació, les pressions màximes de treball i prova, la data de timbrat, l’espessor de la xapa i el 
volum 
- El timbre de pressió màxima de treball del dipòsit superarà, almenys, en 1 bar, a la pressió màxima 
prevista a la instal·lació 
- Disposarà d’una vàlvula de seguretat, situada en la seva part superior, amb una pressió d’obertura 
per sobre de la pressió nominal de treball i inferior o igual a la pressió de timbrat del dipòsit 
- A fi d’evitar engegades massa freqüents de l’equip de bombejament, amb la consegüent despesa 
d’energia, es donarà un marge suficientment ampli entre la pressió màxima i la pressió mínima en 
l’interior del dipòsit, tal com figura en els punts corresponents al seu càlcul. 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Verificar que el diferencial de pressió és < 120 KPa o bé 50 KPa per a bombes amb cabal variable 
Verificar que el nº d’arrencades per hora de les bombes no és superior a 30 (segons ITIC 10.2.) 
Realització i emissió d’informes amb resultats de controls i proves realitzats 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovaran tots els grups de pressió rebut, en qualsevol altre cas la DF determinarà la intensitat de la 
presa de mostres. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-
ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d’elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l’adequació, d’acord amb el 
determini la DF. 

 

ER. Jardineria 
ER3. Condicionament químic i biològic del sòl i acabats superficials 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
ER3PA534. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny. 
S’han considerat els materials següents: 

- Grava de riu 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Aportació del material corrector 
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- Incorporació al terreny del material corrector 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat 
existent, si és el cas. 
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica. 
La terra, l’escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes. 
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l’aigua 
superficial. 
Toleràncies d’execució: 

- Anivellament: ± 3 cm 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
L’aportació s’ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l’esplanada, sense produir danys a les 
plantacions existents. 
L’estesa s’ha de fer abans o a la vegada que les feines de condicionament del terreny. 
Quan la superfície final és drenant, s’ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a 
l’evacuació de l’aigua superficial. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 

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

 

ER4. Subministrament d’arbres i plantes 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
ER4D8211, ER4FYLD1. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Subministrament d’espècies vegetals dins de l’obra fins al punt de plantació. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Plantes de petit port 
S’han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l’espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones 
condicions 
- Transport de l’espècie vegetal dins de l’obra fins al punt de plantació definitiu 

 
CONDICIONS GENERALS: 
L’espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, 
estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes 
operacions s’han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de 
presentació. 
S’ha d’evitar l’acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
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2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Les plantes han d’emmagatzemar-se al viver de l’obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera 
que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l’arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s’ha de disposar d’un lloc d’aclimatació controlat per la DF S’ha d’habilitar una rasa on 
s’ha d’introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s’ha d’humitejar 
degudament. Alhora s’ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe. 
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s’ha de disposar 
d’un lloc d’aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s’ha d’evitar l’acció directa de l’aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i 
sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general del material vegetal. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

ER6. Plantació 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
ER6B1104. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Plantació d’espècies vegetals. 
S’han considerat les espècies següents: 

- Plantes de petit port 
S’han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 
- En test 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
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- Comprovació i preparació de la superfície a plantar 
- Comprovació i preparació de l’espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l’espècie vegetal 
- Primer reg 

 
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L’inici de la plantació exigeix l’aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s’ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l’espècie vegetal. 
No s’ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, 
nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat. 
Desprès de la plantació s’ha de realitzar un reg d’inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp. 
L’operació de reg s’ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S’ha d’extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S’ha de recuperar i 
emmagatzemar l’envàs, o bé s’ha d’introduir dins del forat de plantació i s’ha de procedir a trencar-lo i 
retirar-lo. 
 
PLANTES: 
Els treballs de condicionament del sòl s’han d’haver fet amb antelació suficient per facilitar l’aireig del sòl. 
Fondària mínima de sòl treballat: 35 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil: 10-15 cm 
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions 
d’aquest. 
No han de quedar bosses d’aire sota de la base del bulb o del tubercle. 
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Trabajos 
de plantación. 

 

F. PARTIDES D’OBRA D’URBANITZACIÓ 
F6. Tancaments i divisòries 
F61. Parets i envans d’obra de fàbrica 
F612. Parets de ceràmica 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F6121A6T. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Formació de paret de 2,5 m d’alçària com a màxim, amb peces ceràmiques per a revestir d’una o dues 
cares vistes, col·locades amb morter. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Amb pilastres d’obra 
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, plana i aplomada. 
Les filades han de ser horitzontals. 
Els maons han d’estar col·locats a trencajunt i han de cavalcar com a mínim 1/4 del seu llarg menys un 
junt. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d’estar matats per la part superior, si la 
DF no fixa altres condicions. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
La paret amb pilastres d’obra, ha d’estar travada amb les pilastres i a l’acord amb d’altres parets, per 
filades alternatives. 
La paret feta entre pals de formigó, ha de quedar unida amb morter als pals. 
Gruix dels junts: 

- Paret vista: 1 cm 
- Paret per a revestir: 1,2 cm 

Toleràncies d’execució: 
- Replanteig d’eixos: 

- Parcials: ± 10 mm 
- Extrems: ± 20 mm 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Aplomat: 

 

Alçària màxima de la paret (mm) Alçària (mm) Aplomat (mm) 

1 ±5 ±3 

2,5 ±15 ±10 

 
- Planor de les filades: 

- Paret vista: ± 5 mm/2 m 
- Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m 

- Horitzontalitat de les filades: ± 15 mm/total 
- Paret vista: ± 2 mm/m 
- Paret per a revestir: ± 3 mm/m 

 

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 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 refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la 
peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical. 
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3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d’acord amb els criteris següents: 

- Obertures ≤ 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i ≤ 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de fer els 
retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
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. 

 

F6A. Reixats i tanques lleugeres 
F6A2. Tanques amb planxes metàl·liques 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F6A2U010. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tanques amb planxes metàl·liques formades per una estructura d’acer galvanitzat ancorada al terra amb 
daus de formigó. 
S’han considerat els tipus següents: 

- De planxa desplegada 
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 
- Retirada de l’obra de les restes de materials 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La planxa ha de quedar ben fixada a l’estructura metàl·lica de suport per els punts previstos, ja sigui amb 
fixacions mecàniques o bé mitjançant soldadura. 
La tanca ha de quedar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 
Quan la tanca vagi muntada sobre daus de formigó, aleshores, els suports s’han d’ancorar a aquestes 
bases, que no han de quedar visibles. 
Toleràncies d’execució: 

- Replanteig: ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat: ± 5 mm 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Abans de la seva col·locació, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
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. 
Un cop conclosa l’obra, s’han de retirar les restes de materials. 
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3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 

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

 

F9. Paviments 
F96. Vorades 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F961A4G7. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S’han considerat les unitats d’obra següents: 

- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 
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 

 
VORADA DE PEDRA: 
L’element col·locat 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. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de formigó. 
Dimensions de la base de formigó (al seu cas): 

- Amplària de la base de formigó: Gruix de la vorada + 5 cm 
- Gruix de la base de formigó: 4 cm 

Pendent transversal: ≥ 2% 
Toleràncies d’execució: 

- Replanteig: ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell: ± 10 mm 
- Planor: ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 

 

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 pluges. 
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. 
No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
 
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
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 DF. 
Les peces s’han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
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Durant l’adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s’ha de mantenir humida la 
superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 

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

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada o 
de rigola 
- Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació 
- Inspecció visual del procediment d’execució, d’acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 

- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

F9P. Paviments sintètics 
F9P9. Paviments de cautxú reciclat 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
F9P99211. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Paviment format per llosetes de cautxú reciclat, col·locades amb junts adherits. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació i comprovació de la superfície d’assentament 
- Col·locació i preparació de les llosetes (ajustaments, retalls, etc) 
- Pegat dels junts d’unió amb adhesiu 
- Neteja de la superfície del paviment 
- Protecció del paviment acabat 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes. 
Al paviment no hi ha d’haver junts escantonats, taques d’adhesiu ni d’altres defectes superficials. 
No hi ha d’haver bosses ni ressalts entre les peces. 
Ha d’estar ben assentat sobre el suport i ha de formar una superfície plana i llisa. 
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S’han de respectar els junts propis del suport. 
Les llosetes s’han de col·locar a tocar. 
Les superfícies laterals i les cantonades de les llosetes han de quedar correctament pegades. 
La part superior del paviment ha de quedar al mateix pla que el paviment circumdant. 
Toleràncies d’execució: 

- Nivell: ± 5 mm 
- Planor: ± 5 mm/2 m 

 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
No s’ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
La col·locació s’ha de realitzar a temperatura adequada per a la manipulació de l’adhesiu. 
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s’exigeixin al paviment 
acabat. 
El suport ha de tenir un grau d’humitat ≤ 2,5%. 
La solera ha de tenir les pendents adequades per a l’evacuació de l’aigua evitant la formació de bassals 
sota el paviment. 
L’adhesiu s’ha d’aplicar seguint les instruccions del fabricant. 
No s’ha de pegar la part inferior de les llosetes a la superfície d’assentament. 
La col·locació s’ha de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant o de la DT del projecte. S’ha de 
seguir la seqüència de col·locació proposada pel fabricant. 
El paviment no s’ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació. 
Un cop col·locat el paviment, s’ha de procedir a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls, etc.). 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 

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

 

FJ. Equips per a instal·lacions d’aigua, reg i piscines 
FJS. Equips per a reg 
FJS5. Reg per degoteig 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FJS51652, FJS5C100. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Elements emissors d’aigua de baix cabal, en zones enjardinades, acoblats o integrats en canonades 
soterrades, per configurar sistemes de reg localitzat. 
S’han considerat els següents elements: 

- Canonades amb degoters autocomepensats integrats 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La col·locació de tubs i emissors, en el seu cas, es farà d’acord amb la DT i en el seu defecte, la indicada 
per la DF. 
La instal·lació dels emissors estarà sempre precedida dels següents elements que estaran agrupats en 
pericó registrable: reductor de pressió, sistema de filtrat, vàlvula anti-retorn i vàlvula de pas. 
Els emissors seran autonetejables. 
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2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
La descàrrega i manipulació dels tubs i els accessoris s’ha de fer de forma que no rebin cops. 
Cada cop que s’interrompi el muntatge cal tapar els extrems oberts. 
L’estesa del tub s’ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment sobre el 
terreny. 
L’extrem del tub s’ha de netejar i lubrificar abans de fer la connexió. 
L’extrem del tub s’ha d’aixamfranar. 
En tallar el tub, cal fer-ho perpendicularment a l’eix i eliminar les rebaves. Si s’ha d’aplicar un accessori de 
compressió cal aixamfranar l’aresta exterior. 
Per fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni deformar els extrems. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l’autorització expressa de la DF. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s’hagin efectuat 
 

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

 

FJSA. Programadors 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FJSA4221. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Elements electrònics per al control automatitzat de xarxes de reg, com ara programadors i els seus 
accessoris, descodificadors, consoles de control remot per als programadors, etc. 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Fixació del element a la seva base o suport 
- Connexió del cable d’alimentació elèctrica i de les sortides de senyal, si es el cas 
- Programació de les operacions de reg 
- Verificació del funcionament 

 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició dels aparells serà la indicada a la DT, o ens el seu defecte la que indiqui la DF, amb la verificació 
de que es respectem els graus de protecció elèctrica de l’aparell. 
El lloc d’instal·lació ha de ser accessible pel manteniment i programació. La porta de protecció de la caixa 
de l’aparell s’ha de poder obrir completament. L’alçada dels elements programables ha de ser entre 0,8 i 
1,5 m del terra. 
Els cables de comandament de les electrovàlvules, dels descodificadors i dels sensors han d’estar 
connectats a la regleta del programador o descodificador utilitzant els mecanismes de pressió de l’aparell, 
sense que restin cables nus al descobert. 
Ha d’estar feta la programació de les operacions de reg. 
Ha d’estar feta la prova de servei. 
Toleràncies d’instal·lació: 

- Posició: ± 20 mm 
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2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
El conjunt d’aparells del sistema de control de reg s’han d’instal·lar d’acord amb les instruccions del 
fabricant. Si els parells no son tots del mateix fabricant, s’ha de garantir que son compatibles entre ells. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible. 
S’ha de comprovar que les característiques tècniques de l’aparell corresponen a les especificades al 
projecte, abans d’instal·lar-lo. 
La connexió amb la xarxa elèctrica es farà sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lat l’equip, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de cables elèctrics, etc. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. REBT 2002. 
NTJ 01I:2002 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Diseño y proyecto de los espacios verdes. 
Recomendaciones de proyecto de infraestructuras de riego. 
NTJ 04R-1:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Instalaciones de sistemas de riego: Riegos 
aéreos por aspersión y por difusión. 

 

FJSB. Electrovàlvules 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FJSB2221. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la xarxa.  
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 
- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula 
- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide 
- Prova de servei 

 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició horitzontal. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les claus de pas i accessoris 
corresponents. 
Les unions entre l’aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 
L’aparell s’ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en condicions de funcionament. 
Toleràncies d’instal·lació: 

- Posició: ± 30 mm 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
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La unió roscada, en el seu cas, s’ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L’estanquitat de les unions roscades s’ha d’aconseguir amb els junts subministrats amb l’equip o bé amb 
sistemes aprovats pel fabricant. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s’han de netejar l’interior dels tubs i les rosques d’unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s’han de treure en el moment 
d’executar les unions. 
Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 

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

 

FR. Jardineria 
FR4. Subministrament d’arbres i de plantes 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FR41162C, FR42763B, FR427D3B, FR4AN8A1. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Subministrament d’espècies vegetals dins de l’obra fins al punt de plantació. 
S’han considerat els tipus següents: 

- Arbres planifolis 
- Plantes de petit port 

S’han considerat les formes de subministrament següents: 
- En contenidor 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 
- Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas 
- Totes les feines necessàries per a que l’espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones 
condicions 
- Transport de l’espècie vegetal dins de l’obra fins al punt de plantació definitiu 

 
CONDICIONS GENERALS: 
L’espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, 
estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes 
operacions s’han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z, en funció de cada espècie i tipus de 
presentació. 
S’ha d’evitar l’acció directa del vent i del sol sobre la part aèria. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
Les plantes han d’emmagatzemar-se al viver de l’obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera 
que possibiliti un control i verificació continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l’arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar 
immediatament, s’ha de disposar d’un lloc d’aclimatació controlat per la DF S’ha d’habilitar una rasa on 
s’ha d’introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s’ha d’humitejar 
degudament. Alhora s’ha de disposar de proteccions pel vent fort i el sol directe. 
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Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s’ha de disposar 
d’un lloc d’aclimatació controlat per la DF. 
En el transport s’ha d’evitar l’acció directa de l’aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i 
sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de terra i aquest no té protecció. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
NTJ 07A:2007 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Calidad general del material vegetal. 
 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
NTJ 07E:1997 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Suministro del material vegetal. Árboles de 
hoja perenne. 
 

5. CONDICIONS DE CONTROL D’EXECUCIÓ I DE L’OBRA ACABADA 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació 
- Comprovació de la ubicació i condicions del substrat 

 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 

- Inspecció visual de la unitat acabada 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 

FR6. Plantacions i transplantaments d’arbres i plantes 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
FR612342. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Plantació d’espècies vegetals. 
S’han considerat les espècies següents: 

- Arbres planifolis 
S’han considerat les formes de subministrament següents: 

- En contenidor 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació del terreny de plantació 
- Replanteig del clot o rasa de plantació 
- Extracció de les terres 
- Comprovació i preparació de l’espècie vegetal a plantar 
- Plantació de l’espècie vegetal 
- Reblert del clot de plantació 
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- Primer reg 
- Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas 

 
ARBRES I ARBUSTS: 
L’arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació. 
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista. 
Ha d’estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver. 
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per 
afavorir l’arrelament. 
Toleràncies d’execució: 

- Replanteig (de la posició de l’exemplar): ± 10 cm 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
L’inici de la plantació exigeix l’aprovació prèvia per part de la DF. 
La plantació s’ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l’espècie vegetal. 
No s’ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, 
nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui glaçat o excessivament mullat. 
Desprès de la plantació s’ha de realitzar un reg d’inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp. 
L’operació de reg s’ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl. 
 
ARBRES: 
Fondària mínima de sòl treballat: 

- Arbres: 90 cm 
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat): 

- Arbres: 60 cm 
L’obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s’ha d’haver fet amb la major antelació possible 
per afavorir la meteorització del sòl. 
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el 
sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur. 
Dimensions mínimes del clot de plantació: 

- Amplària: 2 x diàmetre del sistema radical o pa de terra 
- Fondària: fondària del sistema radical o pa de terra 

Durant el període que està oberta, l’excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles. 
El reblert del clot de plantació s’ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb 
mitjans manuals. 
No han de quedar bosses d’aire entre les arrels i la terra. 
No s’ha d’arrossegar l’exemplar, ni s’ha de girar una vegada assentat. 
Quan l’excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s’ha de dur el 100% d’aquestes a un 
abocador autoritzat. 
 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S’ha d’extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S’ha de recuperar i 
emmagatzemar l’envàs, o bé s’ha d’introduir dins del forat de plantació i s’ha de procedir a trencar-lo i 
retirar-lo. 
 

3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
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NTJ 08B:1993 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Trabajos 
de plantación. 
 
ARBRES: 
NTJ 08C:2003 Normas Tecnológicas de Jardinería y Paisajismo. Implantación del material vegetal. Técnicas 
de plantación de árboles.  

 

K. PARTIDES D’OBRA DE REHABILITACIÓ – RESTAURACIÓ D’EDIFICIS 
KQ. Equipaments 
KQN. Escales prefabricades 
KQN2. Escales prefabricades rectes 

0. ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
KQN2U002. 

 

1. DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Escales metàl·liques prefabricades de trams rectes. 
S’han considerat els següents tipus d’escales: 

- Escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa d’acer 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig i marcat dels eixos 
- Col·locació i fixació provisional de la peça 
- Aplomat i anivellació definitius 
- Execució de les unions, en el seu cas 
- Comprovació final de l’aplomat i dels nivells 

 
ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA D’ACER: 
Ha d’estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF. 
Ha de quedar correctament aplomada i anivellada. 
La disposició dels diferents elements de l’escala, les seves dimensions, tipus d’acer i perfils s’han de 
correspondre amb les indicacions de la DT. 
Cada element ha de dur les marques d’identificació suficients per tal de definir la seva posició a l’obra. 
L’element ha d’estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat. 
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el 
contacte amb l’element que s’han d’unir. 
L’element no s’ha d’adreçar un cop col·locat definitivament. 
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l’estructura per a disposar cargols 
provisionals de muntatge. 
Toleràncies d’execució: 

- Llargària de l’element: 
- D’1 m, com a màxim: ± 2 mm 
- D’1 a 3 m: ± 3 mm 
- De 3 a 6 m: ± 4 mm 
- Tolerància total (suma de toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural): ≤ 15 mm 

 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 
Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base. 
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja 
sigui osca, fissura, inclusió d’escòria o porus. 
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La unió entre les platines i els pilars ha d’estar feta per mitjà de soldadures continues de penetració 
complerta. 
 

2. CONDICIONS DEL PROCÉS D’EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material. 
 
ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA D’ACER: 
El constructor ha d’elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per 
la DF abans d’iniciar els treballs en obra. 
La DF ha d’haver aprovat els plànols de taller abans d’iniciar l’execució de l’obra. Qualsevol modificació 
durant els treballs ha d’aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller. 
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que 
després d’arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda. 
La secció de l’element no ha de quedar disminuïda pels sistemes de muntatge utilitzats. 
No s’han de començar les unions de muntatge fins que no s’hagi comprovat que la posició dels elements 
de cada unió coincideix exactament amb la posició definitiva. 
Els elements provisionals de fixació que per a l’armat i el muntatge es soldin a les barres de l’estructura, 
s’han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre’ls a cops. 
Un cop acabada la posada a l’obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura 
antioxidant, segons les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions fixades a la seva partida 
d’obra. 
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, 
rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la inspecció i l’acceptació de la 
DF i abans del muntatge. 
La preparació de les unions que s’hagin de realitzar a obra es farà a taller. 
 
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc d’espàrrecs 

Les soldadures s’han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés 
de soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la 
qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de 
condensacions. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l’escòria per mitjà d’una picola i 
d’un raspall. 
Les soldadures s’han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la 
UNE-EN 287-1. 
L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 
10.3.4 del DB-SE A. 
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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 DF 
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 DF. 
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 DF. 
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: 
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 servei públic que puguin resultar 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 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material 
provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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3. UNITAT I CRITERIS D’AMIDAMENT 
m de llargària mesurada en el sentit del recorregut de l’escala, executada segons les especificacions de la 
DT. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A. 
UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para 
edificación. 
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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 DF 
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 DF. 
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 DF. 
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: 
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 servei públic que puguin resultar 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 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material 
provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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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 DF 
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 DF. 
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 DF. 
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: 
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 servei públic que puguin resultar 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 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material 
provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que es tracti de terres. 
 

4. NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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