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1. MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 

MD1.  ANTECEDENTS I OBJECTE DEL PROJECTE 
 
Aquest projecte d'execució defineix i estableix les actuacions de reforç a desenvolupar en els 

diferents elements que constitueixen l’escala principal de la Escola Universitària de Veterinària de 

la UAB de Bellaterra (Cerdanyola de Vallès – Barcelona) 

 

És objecte del projecte detallar les actuacions a dur a terme, així com el disseny i definició del 

reforç necessari a realitzar per garantir les condicions de seguretat, resistència, durabilitat i servei 

requerides per aquests tipus d’estructures. 

 

Específicament, i d'acord amb les especificacions i requeriments del client, el present projecte 

EXCLUSIVAMENT contempla els següents punts definits a continuació: 

 

1- Definir el procés de reforç per consolidar l’estructura de l’escala i evitar disfuncions 

futures. 

2- Verificar les tensions i les deformacions dels elements estructurals que conformen la 

solució de la reparació. 

3- Esmenes de les patologies pròpies de caire estructural observades en l’escala. 

 

El projecte bàsic i d'execució contempla la solució de tots els punts redactats en els epígrafs 

precedents, detallant el procés, materials i protecció per garantir les condicions d'estabilitat, 

resistència, durabilitat i servei, equerides en aquest tipus d'estructures . 

 

MD2 AGENTS DEL PROJECTE 

MD 2.1.  PROMOTOR 

 

U.A.B. Universitat Autònoma de Barcelona. 

Web: www.uab.es 

Campus de la UAB 

08193 Bellaterra (Cerdanyola del Vallès) 

Tel.: 93 581 11 11 

 Fax: 93 581 25 95 
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MD 2.2.  AUTOR DEL PROJECTE 

Sergi Villalba Herrero, Doctor Enginyer Industrial, amb número de col·legiat 14.324 del COEIC. 

MD 2.3.  ALTRES TÈCNICS I AGENTS 

Col·laboren en la redacció d’aquest Projecte els professionals següents: 

Projecte d’estructures 

COTCA, SA, domiciliada al carrer Tuset 8, 5è 1ª de Barcelona, a càrrec del Sr. Sergi Villalba 

Herrero, Doctor Enginyer Industrial, amb número de col·legiat 14.324 del COEIC. 

Gestió i Coordinació 

COTCA, SA,  domiciliada al carrer Tuset 8, 5è 1ª de Barcelona. 

 

MD3 INFORMACIÓ PRÈVIA 

MD 3.1.  ANTECEDENTS I EMPLAÇAMENT 

L’estructura objecte del present estudi es l’escala principal de la facultat de veterinària ubicada al 

campus de Bellaterra (Cerdanyola de Vallès - Barcelona). 

 

Figura 1: Situació Facultat de Veterinària 
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Figura 2: Edifici de l’escala objecte d’estudi. 

 
MD 3.2.  ESTAT ACTUAL I DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

 

L’estructura de l’edifici on estan emplaçades les escales és una estructura de forjat reticular de 

30cm de cantell (25+5cm), intereix de 82,5cm i nervis de 12,5cm. La llosa que conforma l’escala 

es de 18cm de gruix. El recorregut de l’escala es de la planta soterrani, planta baixa i planta 

primera. 

En l’actualitat l’escala presenta unes deformacions apreciables a simple vista i té problemes de 

vibracions excessives, motius els quals han induït el desenvolupament del present estudi. Per 

tant, el present document d’execució defineix l’actuació de reforç metàl·lic a desenvolupar en els 

diferents elements que constitueixen l’escala principal de la Escola Universitària de Veterinària de 

la UAB, per tal de retornar unes condicions de rigidesa tals que garanteixin la seva aptitud en 

servei, així com garantir les condicions de seguretat, resistència i durabilitat requerides per 

aquests tipus d’estructures. 

Les figures 2 i següents, mostren l’estat actual de la façana objecte d’anàlisi. 

 

 

Situació de l’escala 
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Figura 2-10: Estructura existent objecte de projecte. 

 

MD 3.3.  DADES DE PARTIDA 

 

Les dades de partides per la realització i desenvolupament del present projecte de reforç han 

estat les que ha continuació s’indiquen: 

- Plànols d’estructura de les plantes i fonamentació,  i seccions de l’escala. 

- Presa de dades i definició de l'estat actual i caracterització de les lesions existents a 

l’escala, realitat per COTCA SA en març del 2014. 

- Assaig dinàmic previ de l’estat de vibracions de l’escala en el seu estat actual, realitzat 

per COTCA SA en març del 2014. 
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2. MC. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

 
MC 1  INTRODUCCIÓ 
 

El present projecte d’execució desenvolupa l’actuació sobre l’escala principal de la Facultat de 

Veterinària de la UAB per reparar i reforçar-los degut a l’aparició de deformacions excessives que 

causen desperfectes en la mateixa (esquerdes i fissures). 

 

MC 2  TREBALLS PREVIS 
 

Abans que s’iniciï de qualsevol tipus d’actuació es procedirà a totes les tasques referides a la 

seguretat i salut d’acord amb els requeriments interns del propi centre de la UAB. 

 
MC 3 SUSTENTACIÓ DE L’EDIFICI   
 

No es preveu l’actuació en el sistema de sustentació de l’edifici, pel que fa als elements de 

connexió amb la nova estructura de reforç. 

Per tipus de treballs previstos a realitzar , no es preveu l'afectació significativa , ni canvi de la 

morfologia de treball , de cap element que configura el nou sistema estructural (fonamentació, 

estructura portant i estructura horitzontal). 

L’execució del reforç no suposa una augment significatiu de càrregues sobre l’estructura 

existent, per el que no procedeix realitzar cap actuació en els element de fonamentació de 

l’estructura. 

Per al nou pilar metàl·lic, s’ha dimensionat una fonamentació que tingui la mateixa tensió que la 

fonamentació existent. Es realitza una verificació de la baixada de càrrega dels pilars existents i, 

com es coneix i es disposa de la geometria de les sabates de l’edifici, es fa una comprovació per 

verificar les tensions en les sabates existents. 

Segons l’anàlisi realitzat la tensió de treball que s’estima del terreny es de Vadm= 0,2 MPa (2,0 

kg/cm2 

 

MC 4 SISTEMA ESTRUCTURAL DE SUPORT. 
 
Per part d’aquesta societat COTCA SA, s’ha procedit a definir el procés de reforç de l’escala, així 

com el disseny dels elements de connexió amb la nova estructura. Els elements estructurals que 

comprèn la verificació són els següents:  
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1- Verificació de l’estat tensional i De deformacions de l’escala existent. 

2- Dimensionat dels elements de connexió i perfils de reforç (perfils de reforç, plaques i 

collarins de connexió a estructura existent, nova fonamentació de pilaret en ull 

d’escala, etc...) 

3- Verificació del nou estat de l’esca reforçada tant estàtica com dinàmicament. 

 

 

MC 5 JUSTIFICACIÓ I DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

En el present apartat i següents es descriuen les actuacions i procediments de reforç a 

desenvolupar en els elements que constitueixen l’escala principal de la Escola Universitària de 

Veterinària de la UAB de Bellaterra (Cerdanyola de Vallès – Barcelona) 

Es contempla la solució de tots els punts redactats en els epígrafs precedents, detallant el 

procés, materials i protecció per garantir les condicions d'estabilitat, resistència, durabilitat i 

aptitud en servei, requerides en aquest tipus d'estructures.  

Específicament, i d'acord amb les especificacions de la Propietat, el projecte contempla els 

següents punts d'esmena de les patologies definides de l’escala. 

 

 

1. REFORÇ ESCALA PRINCIPAL 

1) Disposar perfils laminats sota l’estructura de l’escala existent connectats als pilars 

existents mitjançant plaques i collarins. 

2) Retacar la interfase entre l’escala de formigó i els nous perfils metàl·lics mitjançat morter 

de retracció compensada per tal de garantir la correcta posada en càrrega del sistema de 

reforç. 

3) Aïllar l’estructura metàl·lica mitjançant revestiment i/o pintura resistent al foc (si 

procedeix). 

4) Executar les esmenes relatives a la fissuració existent en l’escala de formigó armat. 
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Figura 11: 3D de l’escala amb la solució de reforç. 
 

Totes les solucions de connexió així com els processos de reparació es troben detallats en els 

plànols annexat en el present document. 

 

MC 6 DESCRIPCIÓ, PROCÉS D’EXECUCIÓ I MATERIALS. 
 

1. REFORÇ ESCALA PRINCIPAL 

1. Treballs Previs: Implantació dels requeriments de Seguretat i Salut del corresponent Pla 

de Seguretat. 

2. Preparació zona de treball: Retirada manual de totes les instal·lacions, trams de barana i 

altres elements que quedin afectats per la col·locació dels nous perfils i l’execució de la 

nova fonamentació. 

3. Enderroc del tram  de la solera del soterrani afectada per la construcció de la nova 

sabata. 

Pilar tub quadrat 
de 120x120x10 

Perfils IPE-200 
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4. Execució de la nova sabata connectada a la riosta existent. La connexió mecànica  

(adherència mecànica) es basarà en: 

A) Ancoratge sobre suport existent de formigó, perforació Ø14 per barres 

corrugades B500S de 12 mm de diàmetres, introduït en el forat practicat 

sobre el suport i reblert amb adhesiu híbrid de metacrilat uretà (resina tipus 

HIT-HY 200 MAX-SD de la casa comercial HILTI o equivalent). 

 

5. Col·locació de la placa de fonamentació i de les diverses plaques de bigues en els pilars i 

mur existents, deixant una interfase entre la placa i pilar (i/o mur) d’uns 2 cm per aplicar 

un morter de regularització i d’entrada en càrrega. Un cop endurit el morter (*) s’aplicarà 

el parell d’acollament.  

6. Presentació dels nous perfils, deixant en el punt de menor distància entre el perfil i la 

llosa uns 2 cm per poder aplicar el morter d’entrada en càrrega correctament.  

7. Soldat a topall dels perfils am les plaques.   

8. Col·locació del morter (*) d’entrada en càrrega dels perfils.  

9. Solera i Pavimentació d’acabat 

(*) El contacte entre perfil i sostre i/o entre placa i sabata de formigó (interfase) es 

garanteix mitjançant l'aplicació d'un morter monocomponent, fluid de retracció 

compensada i lleugerament expansiu a base de ciment (del tipus SikaGrout - 218 

Construcción o similar). Està previst que l’execució es realitzi per un dels laterals de cada 

biga de reforç per poder realitzar l’abocament. 

Els suports hauran d'estar nets, sans, exempts de zones buides, greixos, olis i beurades 

superficials i exempts d'òxid. Els suports absorbents, sabata de la bigueta, s'humitejaran 

prèviament fins a la saturació, evitant l'entollament. El morter es col·locarà per 

abocament, immediatament després del seu pastat, per aprofitar al màxim el seu efecte 

expansiu (màxim de 10 minuts després de la mescla). Per cada abocament (punt de 

recolzament) s'haurà de proveir d'un orifici d'entrada del morter i un altre per facilitar 

l'evacuació de l'aire desplaçat. 

 

2. REPARACIÓ ESCALA 

 

1. Es realitzarà una consolidació estructural i reparació d’esquerdes (sota tram de plana 

baixa) mitjançant injecció de resina epòxid superfluida (del tipus SIKADUR®-52 

INYECCIÓN o similar). El procés de reparació es basarà en: 
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A) Preparació de la superfície: Abans de la injecció es prepararà la superfície, 

estant neta, sense partícules soltes, olis, greixos, etc. Les fissures també 

hauran d'estar netes i lliures de pols. Es netejaran amb raspall de pues, 

eliminant la pedra deteriorada i es bufaran a continuació amb aire 

comprimit. En presència d'humitat, aquesta s'ha d'eliminar. 

B) Col·locació d'injectors: Es col·loquen les injectors amb una separació 

aproximada de 250 – 300 mm. Els trepants seran inclinats secants amb la 

fissura, a banda i banda de la mateixa i al "portell". 

C) Segellat fissures amb massilla: Les fissures es segellaran amb massilla 

epòxid. 

D) Injecció: La injecció es realitzarà horitzontalment, de forma seqüencial i 

consecutiva. Es recomana deixar un testimoni de resina per verificar el seu 

correcte funcionament. 

 

2. Reparació de formigó vist amb presència de microfisuració, porus, cavitats o 

irregularitats, mitjançant l'aplicació de dues capes de revestiment elàstic monocomponent 

a base de resines acríliques en dispersió, dues capes d'acabat amb pintura de protecció 

per a formigons i morters, prèvia imprimació específica  

 

 

 

 

 

Barcelona, Abril  2014. 

 

Autor del Projecte 

 

 

 

 

Sergi Villalba Herrero 

Doctor Enginyer Industrial 

Nº Col·legiat: 14324 
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3. MT. MEMÒRIA TÈCNICA D’ACTUACIONS EN L’ESTRUCTURA 

MT 1.  MATERIALS 

 

Les característiques dels materials previstes per l’execució de totes les actuacions són les 

següents: 

Formigó existent segons projecte:  fck=17,5 N/mm2 

Formigó HA-25-B-20-IIa:   fck=25,0 N/mm2 

Armat existent:     fyk = 500 N/mm2 

Acer laminat estructura reforç:   S 275-JR 

     fy= 275 N/mm2 

Morter per retacar els perfils:   (SIKA GROUT o similar)  

Tac Químic:    Barra roscada HAS (acer 5.8) 

     Resina HVU 

 

 

MT.2.  ACCIONS PREVISTES EN EL CÀLCUL 

 

Pel càlcul de les accions que generen les sol·licitacions s’han considerat les càrregues següents: 

 

- Pes propi forjat (reticular 25+5 / 82,5) .................................................5,00 kN/m2 

- Pes propi llosa escala (espessor 18cm ) ............................................4,50 kN/m2 

- Càrregues permanents escala  ...........................................................2,00 kN/m2 

- Càrregues permanents forjat tipus ......................................................2,00 kN/m2 

- Càrregues permanents coberta  ..........................................................2,50 kN/m2 

- Sobrecàrrega d’us forjats tipus ............................................................5,00 kN/m2 

- Sobrecàrrega d’us escala  ...................................................................5,00 kN/m2 

- Sobrecàrrega d’us coberta (manteniment + neu) ............................... 1,40 kN/m2 

 

1. Accions eòliques 

Per a la verificació de l’escala interior no es consideren les accions del vent. 
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2. Accions sísmiques 

Segons les prescripcions de la “NCSE-02:Norma de Construcción Sismorresistente” en el annex 

1, l’acceleració bàsica de càlcul (ag/g) i el coeficient de contribució (K) per Barcelona son 

respectivament 0.04 i 1.0. 

Segons l’article 1.2.2 de la Norma NCSE-02 les estructures que componen el present projecte 

es classifiquen com d’importància normal i considerant que es prenen totes les mesures per a 

minimitzar l’efecte del temps (influència d’accions químiques, físiques o biològiques en el 

comportament mecànic de l’estructura), i que el valor d’acceleració sísmica bàsica es inferior a 

0.08g. Per aquesta raó i segons la norma pel que fa a l’article 1.2.3 de la norma NCSE-02, 

s’assumeix que no es obligatori el càlcul a sisme.  

 

3. Accions reològiques 

No procedeix 

 

MT 3.  DADES GEOTÈCNIQUES 

 

Amb la col·locació dels nous perfils de reforç l’estat de càrregues en l’estructura pràcticament es 

el mateix, per el que no procedeix realitzar cap actuació en els element de fonamentació de 

l’estructura. 

Per al nou pilar en s’ha dimensionat una fonamentació que tingui la mateixa tensió que la 

fonamentació existent. Per el que es realitza una verificació de la baixada de càrrega dels pilars 

existents i com es coneix la geometria de les sabates es fa una comprovació per verificar les 

tensions en les sabates existens. 

Segons l’anàlisi realitzat la tensió de treball que s’estima del terreny es de Vadm= 0,2 MPa (2,0 

kg/cm2). 

 

MT 4.  BASES DE CÀLCUL 

 

Tots els elements estructurals s’han calculat davant a estats límits últims d’equilibri, estats límits 

últims de sol·licitacions normals i tangencials, i estats límits de servei de deformació.  

Coeficients parcials de seguretat per a les accions, aplicables per a l’ avaluació dels Estats Límit 

Últims. ( EHE-08 ). 
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TIPUS D’ ACCIÓ Situació persistent o transitòria Situació accidental 

 Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Efecte 
favorable 

Efecte 
desfavorable 

Permanent γG = 1,00 γG = 1,35 γG = 1,00 γG = 1,00 

Permanent de 
valor no 
constant 

γG* = 1,00 γG* = 1,50 γG* = 1,00 γG* = 1,00 

Variable γQ = 0,00 γQ = 1,5 γQ = 0,00 γQ = 1,00 

Accidental - - γA = 1,00 γA = 1,00 

Coeficients parcials de seguretat per a les accions, aplicables per a l’ avaluació dels Estats Límit   

de Servei: 

TIPUS D’ ACCIÓ Efecte favorable Efecte desfavorable 

Permanent γG = 1,00 γG = 1,00 

Permanent de valor no constant γG* = 1,00 γG* = 1,00 

Variable γQ = 0,00 γQ = 1,00 

Els coeficients de seguretat utilitzats davant els estats límits últims són: 

- Coeficient de minoració de la resistència característica del formigó  . . . . . . . . . . . 1,50 

- Coeficient de minoració del Límit elàstic característic de l’acer d’armar  . . . . . . . .  1,15 

- Coeficient de minoració de l’acer estructural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,05 

 
HIPÒTESIS DE CÀLCUL 

Es consideren les hipòtesis de càlcul que produeixen les sol·licitacions més desfavorables 

possibles, tant pels estats límits últims, com pels estats límits de servei. 

- Hipòtesi I: Pes propi estructura + sobrecàrrega d’us + succió del vent (direcció X) 

- Hipòtesi II: Pes propi estructura + sobrecàrrega d’us + succió del vent (direcció Y) 

- Hipòtesi I: Pes propi estructura + sobrecàrrega d’us + succió del vent (direcció X-Y) 

 

Les combinacions d’hipòtesis s’han dut a terme d’acord amb l’article 13 de la Instrucció EHE. 
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A. Estats límits últims 

Per estructures d’ edificació, simplificadorament, per a les diferents situacions de projecte, podran 

seguir-se els següents criteris: 

- Situacions persistents o transitòries 

 a) Situacions amb una sola acció variable Qk,1 

 

Q+G k,1Q,1jk,jG,
1j

JJ¦
t

 

 
 b) Situacions amb dos o més accions variables 

 
Q0,9+G ik,iQ,

1i
jk,jG,

1j
JJ ¦¦

tt

 

 
 c) Situacions sísmiques 

 
Q0,8+A+G ik,iQ,

1i
kE,Ajk,jG,

1j
JJJ ¦¦

tt

 

 

B. Estats límits de servei 

Per aquests Estats Límit es consideren únicament les situacions de projecte persistents i 

transitòries. En aquests casos, les combinacions d’accions es definiran d’acord amb els següents 

criteris: 

Situació poc probable o freqüent 

 
 a) Situacions amb una sola acció variable Qk,1 

 

 
 

 b) Situacions amb dos o més accions variables Qk,i 

 

 
 

 c) Situació quasi permanent 
Q0,6+G ik,iQ,

1i
jk,jG,

1j
JJ ¦¦

tt

 

Per tal de conservar la integritat dels elements constructius existents i per tal d’evitar que les 

esquerdes i/o fissures puguin créixer, considerant les deformacions que es produeixen després 

de la posada en obra de l’element, i un cop s’ha fet entrar en càrrega els reforços (totes les 

Q+G k,1Q,1jk,jG,
1j

JJ¦
t

Q0,9+G ik,iQ,
1i

jk,jG,
1j

JJ ¦¦
tt
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càrregues excepte el pes propi de l’element estructural), limitant-les als valors exposats en la 

taula següent: 

 

Tipus de tancament Valor fletxa/llum 

Pisos amb envans fràgils o paviments rígides sense juntes 1/500 

Pisos amb envans ordinaris o paviments rígids amb juntes. 1/400 

Resta dels casos 1/300 

 

En el cas de tenir en compte el confort dels  usuaris, considerant les deformacions produïdes por 

les accions de curta duració (accions variables), limitant-les a L/350 (sent L la llum de l’element). 

En el cas de considerar l’aparença de l’obra, considerant les deformacions produïdes per 

qualsevol combinació d’ accions quasi permanent, limitant-les a L/300 (sent L la llum de 

l’element). 

 MT 5.  MÈTODE DE CÀLCUL 

El procés de càlcul dels esforços que les accions produeixen sobre cadascun dels elements 

estructurals, s’efectua manualment i mitjançant ordinador. Per la modelització de l’estructura de la 

façana s’utilitza el programa SAP 2000, programa de MEF (elements finits),d’anàlisi lineal i no 

lineal, tant per anàlisi estàtic com dinàmic, utilitzant elements tipus barra “frame” i làmina “shell” 

per tota l’estructura.  

 

Figura 12: Model 3D  desenvolupat en SAP2000  (F.E.M). 
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MT 6.  CRITERIS DE DIMENSIONAT 

 

Els criteris de dimensionament són els habituals de la mecànica clàssica i la resistència de 

materials. S’han dimensionat els elements per a les combinacions més desfavorables d’hipòtesis 

d’accions. El dimensionament en certs casos es realitza automàticament mitjançant el programa 

de càlcul a partir dels esforços calculats. En aquests casos el programa conté implementats els 

criteris de dimensionament del CTE i de la EHE. A la resta de casos s’adopten els criteris de 

dimensionament en estats límits últims i estats límits de servei descrits a la normativa 

corresponent. 

 

MT 7.  JUSTIFICACIÓ I CÀLCULS DE VERIFICACIÓ 

 

A continuació es descriu en un primer punt el procés de verificació de l’estat actual a ELS (estat 

límit de servei a deformacions i a vibracions), i posteriorment s’analitza la proposta de reforç de 

l’escala per tal que els perfils verifiquin a estat límit últim i a estat límit de servei a deformacions i 

vibracions. A continuació es detallen les càrregues introduïes. 

 

Figura 13: Sobrecàrregues d’us de 5,00 kN/m2 en els forjats tipus i la escala, i de 
1,40 kN/m2 en la coberta. 
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Figura 13: Carregues permanents de 2,00 kN/m2 en els forjats tipus i la escala, i 
de 2,50 kN/m2 en la coberta. 

 

ANÀLISI ESTAT ACTUAL DE L’ESCALA 

 

Estat límit de Servei: Deformacions 

A continuació es realitza un estudi de les deformacions en la escala, tan les instantànies com a 

temps infinit, per posteriorment verificar el subsistema de perfils inferiors de reforç. 
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Figura 14: Deformació elàstica instantània Ginst = 21,5mm 

 

Segons l’anàlisi la deformació pèssima elàstica instantània en la escala es de 21,5mm 

aproximadament. La llum entre els pilars no recolza la llosa de l’escala es de 8,5m 

 Es calcula la deformada a temps infinit: 

GTOT = Ginst x 2,5 = 21,5 x 2,5 =53,8mm (L/158) 

 I es calcula la deformada a activa: 

GACT = GTOT - Ginst,PP+CM = 53,8 – (3,7+8,5) =41,6mm (L/204) 

Segons la normativa actual EHE-08 la deformació total o a temps infinit es limita a L/250 o 

L/500+1cm, i la deformació activa es limita a L/400. 

 

Estat límit de Servei: Vibracions 

S’analitza la freqüència de vibració pròpia de les escales d’acord amb els resultats realitzats en 

l‘assaig experimental (veure informe annexat en el present document). 

 

Ginst = 21,5mm 
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A partir d’aquest valors obtinguts, les freqüències mínimes obtingudes han estat de 4.50 Hz i 4.60 
Hz, les quals es corresponen bàsicament a tots els centres de tram d’escala del sostre de la 

planta baixa (o principal). Els valors obtinguts de freqüència són similars en tant el tipus 

d’excitació (salt o pas lleuger de vianant), la qual cosa implica que la càrrega artificial aplicada 

produeix una excitació que es correspon a la mínima energia necessària per fer vibrar l’estructura 

“freqüència natural d’excitació Æ 1ª freqüència pròpia) 

Respecte a la valoració del nivell de vibració, cal comentar que una estructura es comporta 

adequadament front a les vibracions degudes a accions dinàmiques, si la freqüència de l’acció 

d’aquesta (freqüència d’excitació) s’aparta suficientment de les seves freqüències pròpies i 

harmònics. En el cas que ens ocupa, la resposta de l’estructura és inadequada pel tipus d’ús per 

la qual va estar projectada. 

És ben sabut  que les freqüències d’excitació (mitges obtingudes de nombrosos estudis 

d’investigació) que produeix una persona caminant, caminant de forma lleugera i corrent a poc a 

poc són de 2.00-2.30 i 2.50 Hz, respectivament. Així mateix, aquestes produeixen  sobre 

l’estructura (escala) una màxima carrega d’excitació en les freqüències corresponents al 1ºr, 2º i 

3º harmònics. En el nostre cas, la resposta substancial ha estat observada en el segon harmònic 

(2*2,30=4,60 Hz) la qual succeeix al coincidir amb la 1ª freqüència (freqüència fonamental o 

natural de vibració) de l’estructura (4,60 Hz). Per tant,e s pot observar com la ressonància ha 

estat excitada (s’ha produït) pel 2on harmònic de la càrrega d’excitació. 

Per tant, per tal d’evitar ressonància en el segon harmònic de totes les possibles funcions de 

d’excitació (càrrega - temps), la freqüència fonamental recomanable ha d’estar com a mínim de 7-

8 Hz. 

En el seu respecte, la CTE, estableix que una estructura de pis susceptible de patir vibracions per 

efecte rítmic de les persones, es suficientment rígida se la freqüència natural de vibració és 

superior a 8 Hz en el cas de gimnàs i poliesportius, 7 Hz en sales de festa i locals de pública 

concurrència sense seients fixes. 

Per tant, es recomana la realització d’un estudi de reforç estructural de l’escala per tal que quedin 

mitigades les disfuncions detectades, de forma que es garanteixin les condicions de seguretat, 

estabilitat, resistència i funcionalitat, requerides en aquests tipus d’estructures. 
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ANÀLISI ESTAT FINAL DE L’ESCALA (REFORÇADA) 

 

Estat límit de Servei: Deformacions 

A continuació es realitza un estudi de les deformacions en la escala amb el perfils de reforç 

ubicats sota la llosa de l’escala i del forjat . 

 

Figura 15: Deformació elàstica instantània Ginst = 6,8mm (L/1250) 

 

La distorsió angular es de L/1250, per el que es pot concloure que es verifica l’estat límit de servei 

a deformacions. 

 

Estat límit de Servei: Vibracions 

El primer mode de vibració que produeix un major ratio d’excitació de la massa en el sentit 

vertical (Z) és el 7. Tal i com es mostra en la figura 16. 

Ginst = 6,8mm 
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Figura 16: Ratio de participació de la massa en el sentit (Z). 

Les freqüències natural de vibració de l’escala en el mode 7 són de 14,25 Hz, com es pot 

observar en lla figura 17. 

 

Figura 17: Freqüència natural de vibració de l’estructura. 

 

Una freqüència de 14,25 Hz és clarament superior als 7-8 Hz que recomana la normativa, per el 

que les molèsties als usuaris desapareixeran un cop realitzada la subestructura de reforç.  
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Estat límit Últim: Perfils 

Es verifiquen el perfils de reforç de l’escala.  

 

Figura 18: Tots els elements verifiquen sota les càrregues considerades en 
l’escala, incloent el pes propi de la llosa. 

 

La configuració escollida dels perfils es minimitza en gran mesura al disposar un recolzament 

central amb el pilar, i millora considerablement la resposta a deformació i vibracions. S’ha 

considerat la opció de no disposar d’un pilar central (per no tenir que actuar a nivell de 

fonamentació), però sense aquesta solució, els perfils resultants necessaris són de l’ordre de 

HEB-200/220, de forma que s’incrementa considerablement el pes en kg d’acer amb la dificultat 

que implica la seva implantació i posada en obra. Així mateix, la resposta obtinguda 

dinàmicament sense l’execució del pilar central ,és poc significativa.  

 

Les unions internes de la subestructura i les externes amb l’estructura existent hauran de ser 

rígides. De l’anàlisi es conclou que tots els perfils verifiquen sota la pèssima combinació de 

càrregues. 
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Estat límit Últim: Sabata 

La càrrega de la sabata en servei es de Nk= 448,9 kN, figura 19. 

 

Figura 19: Axil mou pilar 120x120x10 es de Nk= 448,9 kN. 

 

S’estima que la tensió de treball de les sabates de l’edifici es de V = 0,2 MPa (2 kg/cm2), en base 

a aquestes dades es dimensiona una sabata de 150x150 fixada a la riosta de l’escala mitjançant 

barres perforades i connectades amb resina epòxid. La sabata anirà armada amb un mallat 

inferior de #�12c/10 en les dues direccions (veure plànols annex). 

Barcelona, Abril  2014. 

Autor del Projecte 

 

 

 

 

Sergi Villalba Herrero 

Doctor Enginyer Industrial 

Nº Col·legiat: 14324 
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4. MN. MEMÒRIA NORMATIVA 

MN 1.  NORMATIVA 

CONTRACTES 
 
Contractes de les administracions públiques 
RD legislativo 2/2000 16.06 M. Hacienda BOE 21.06.00 

Correcció d'errades BOE 05.07.95 

Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 
RD 1098/2001 .Hisenda BOE 26.10.01 

Plec de Clàusules Administratives Generals per a la contractació d'obres de l'Estat* 
D 3854/70 31.12 M. Hisenda BOE 16.02.71 

Fixació del percentatge de despeses generals previst en el Reglament general de 
contractació de l'estat  
O 04.07.88 Dep. Sanitat i S. Social DOGC 20.07.88 

 

PROJECTES I DIRECCIÓ D’OBRES 
 
Normes sobre redacció de projectes i direcció d'obres d'edificació  
D 462/71 11.03 M. Habitatge BOE 24.03.71 

Modificació RD 462/71  
RD 129/85 23.01 MOPU BOE 07.02.85 

Plec de condicions tècniques de la DG d'Arquitectura  
O 04.06.73 M. Habitatge BOE 13-16, 18-23, 25 i 26.06.73 

Control de qualitat de l'edificació  
D 375/88 01.12 DPTOP DOGC 28.12.88 

Correcció d'errades D 375/88  

DOGC 24.02.89 

Desenvolupament D 375/88  
O 25.01.89 DPTOP DOGC 24.02.89 

Desenvolupament D 375/88  
O 13.09.89 DPTOP DOGC 11.10.89 

Desplegament D 375/88  
O 16.04.92 DPTOP DOGC 22.06.92 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a 
l’autorització administrativa relativa a sostres i elements estructurals 
O 18.03.97 DPTOP DOGC 18.04.97 

Registre de Materials de l’ITeC  
O 26.06.96 DOGC 05.07.96 
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Control de qualitat dels poliuretans produïts in situ  
O 12.07.96 DPTOP DOGC 11.10.96 

Aprovació del model de llibre d’incidències en obres de Construcción  
O 12.01.98 Dep. Treball DOGC 27.01.98 

Llei d’ordenació de l’edificació  
Llei 38/99 05.11 Cap d’Estat BOE 06.11.99 

Modificació de l'art. 3.1, Llei 38/99  
Llei 24/01 27.12 Cap d'Estat BOE 31.12.01 

 
 
AMIDAMENTS, PREUS, TERMINIS, REVISIONS I CLASSIFICACIÓ DELS 
CONTRACTISTES 
Establiment de les unitats legals de mesura  
RD 1317/89 27.10 BOE 03.11.89 

Modificació  
OM 15.10.87 

Ordre Ministerial de 12 de juny de 1968  
OM 12.06.68 BOE 25.07.68 

Costos horaris de les diferents categories laborals  
OM 14.03.69 BOE 28.03.69 

Modificació  
OM 21.05.79 

Fórmules de revisió de preus  
D 3650/70 19.12 BOE 29.12.70 

Complement  
RD 2167/81 20.08 BOE 24.09.81 

Conveni col·lectiu provincial de la Construcció i/o Siderometalúrgic 

 
PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 
“Pliego de condiciones técnicas de la Dirección General de Arquitectura de 4 de Junio de 
1973” 
“Pliego de Condiciones Generales de la Edificación del Consejo Superior de los Colegios 
de Arquitectos de España de 1989” 
“Pliego de Condiciones Generales de indole Facultativa del Consejo General de 
Arquitectos de España de 1986” 
“Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de 
poblaciones” 
O.15.09.86 BOE 23.09.86 
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ÀMBIT GENERAL 
 

Ley de Ordenación de la Edificación.    

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels 
Pressupostos generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105 

Codi Tècnic de l’Edificació 
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 
D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 
O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 
24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  
D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 
D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 

Seguretat en cas d’incendis 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris 
a l’NBE-CPI-91 
D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 
RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 
SISTEMES ESTRUCTURALS 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 Resistència i estabilitat 
SE 2 Aptitud al servei 

 SE AE Accions en l’edificació 

 SE C Fonaments  
 SE A  Acer 

 SE M Fusta 

 SE F Fàbrica 
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RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  
RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

NRE-AEOR-93. Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les 
obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de Julio 

 
 
SISTEMES CONSTRUCTIUS 
 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 
RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 

Materials i elements de construcció 

RB-90 pliego general de prescripciones técnicas generales para la recepción de 
bloques de hormigón en las obras de construcción 

O 4/7/90 (BOE: 11/07/90) 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 
O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 Recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 
O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-03 Instrucción para la recepción de cementos 
RD 1797/2003 (BOE: 16/01/04) 

RY-85 Pliego general de condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las 
obras de  construcción 
O 31/5/85 (BOE: 10/6/85) 

RL-88 Pliego general de condiciones para la recepción de los ladrillos cerámicos en las 
obras de construcción 
O 27/7/88 (BOE: 3/8/88) 

 
CONTROL DE QUALITAT 
 

Disposicions per la lliure circulació dels productes de construcció 
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat 
pel RD 1329/1995. 
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Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en 
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 
RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Control de qualitat en l'edificació 
D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 
24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents 
a l'autorització administrativa relativa als sostres i elements resistents 
O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en 
l’edificació. 
R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 
RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 
R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i 
cobertes i d'elements resistents components de sistemes 
D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 

GESTIÓ DE RESIDUS 
 

Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de 

construcció i enderroc.  

Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i 

d’ecoeficiència en els edificis.  

Reial Decret 396/2006 de 21 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de 

seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant (BOE 86, D’11-4-2006).  

Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització ui 

eliminació de residus i la llista europea de residus.  

Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels 

enderrocs i altres residus de la construcció.  

Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la llei 20/1986, Bàsica 

de Residus Tòxics i Perillosos.  

Llei 15/2003, de modificació de la llei 6/199, reguladora dels residus.  

Plan nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006 

Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos.  Programa de Gestió de Residus de la Construcció de 

Catalunya 2007-2012,  

Barcelona, Abril  2014. 
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1. AMIDAMENTS 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte reforç estructural d´escala principal de l´E.U.
de Veterinaria de la UAB. Cerdanyola del Vallés (BCN)
Cotca s.a.
c/ Tueset, 8, 5º-2º, 08006-BCN

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01  REFORÇ ESTRUCTURAL ESCALA E.U.VETERINARIA
Capítol 01  ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

1 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

2 zona sabata pilar metàl.lic 2,0000 2,0000 4,0000

4,000 7,58 30,32

2 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

2 zona sabata pilar metàl.lic 2,0000 2,0000 4,0000

4,000 10,21 40,84

3 K222141C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre contenidor

2 zona sabata pilar metàl.lic 1,5000 1,5000 0,6000 1,3500

1,350 76,98 103,92

4 K2R35035 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb
mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

2 zona sabata pilar metàl.lic 1,5000 1,5000 0,6000 1,3500

4 especejament P 10,0000 0,1350

1,485 3,13 4,65

5 K2R54235 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

2 paviment 2,0000 2,0000 0,0300 0,1200

3 solera 2,0000 2,0000 0,1500 0,6000

4 mur de formigó 0,3000 0,3000 0,3000 0,0270

0,747 3,73 2,79

6 K2148234 m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor

2 mur de formigó 0,3000 0,3000 0,3000 0,0270

0,027 163,49 4,41

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

7 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització

2 2,0000 1,0000 2,0000

2,000 29,17 58,34

TOTAL    01 .01             ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES                 245,27

Obra 01  REFORÇ ESTRUCTURAL ESCALA E.U.VETERINARIA
Capítol 02  REFORÇ ESTRUCTURAL

1 K31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm,
abocat amb bomba

2 sabata pilar metàl.lic 2,0000 2,0000 0,6000 2,4000

2,400 102,06 244,94

2 K31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

2 Ø12 30,0000 1,2500 0,8900 33,3750

3 22,0000 1,7000 0,8900 33,2860

4 Ø12 punxades 30,0000 0,5000 0,8900 13,3500

80,011 1,15 92,01

3 K31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments

2 zona sabata pilar metàl.lic 4,0000 1,5000 0,6000 3,6000

3,600 22,36 80,50

4 K4415125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

2 pilar quadrat 120x120x10mm. 5,9000 0,0042 7.850,0000 194,5230

194,523 1,94 377,37

5 K442502C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a
l'obra amb cargols

2 placa base pilar
(300x300x12mm.)

1,0000 0,0900 0,0120 7.850,0000 8,4780

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 3

3 placa IPE 200 en mur
(250x300x12mm)

2,0000 0,0750 0,0120 7.850,0000 14,1300

4 placa IPE 200 pilar rodo
(250x300x12mm.)

5,0000 0,0750 0,0120 7.850,0000 35,3250

5 placa IPE 200 en pilar
quadrat

6 (250x300x12mm.) 2,0000 0,0750 0,0120 7.850,0000 14,1300

7 (270x300x12mm.) 2,0000 0,0810 0,0120 7.850,0000 15,2604

87,323 1,61 140,59

6 K4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

2 IPE 200 2,0000 10,2500 22,4000 459,2000

3 3,0000 8,1000 22,4000 544,3200

4 1,0000 8,1500 22,4000 182,5600

5 1,0000 5,9000 22,4000 132,1600

6 1,0000 5,6500 22,4000 126,5600

7 4,0000 2,3000 22,4000 206,0800

8 1,0000 4,9000 22,4000 109,7600

9 IPE 120 3,0000 2,3000 10,4000 71,7600

1.832,400 1,80 3.298,32

7 K4435125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

2 perfil quadrat 60x60x6mm. 3,0000 0,0010 0,0900 7.850,0000 2,1195

3 pletina g=8mm. 3,0000 0,0085 0,0080 7.850,0000 1,6014

3,721 1,87 6,96

8 K4ZWGCE1 u Ancoratge amb tac quimic tipus HVU-HAS  de 16 mm de diàmetre  sobre suport de formigó

2 placa base pilar
(300x300x12mm.)

1,0000 4,0000 4,0000

3 placa IPE 200 en mur
(250x300x12mm)

2,0000 6,0000 12,0000

4 placa IPE 200 pilar rodo
(250x300x12mm.)

5,0000 6,0000 30,0000

5 placa IPE 200 en pilar
quadrat

6 (250x300x12mm.) 2,0000 5,0000 10,0000

EUR
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7 (270x300x12mm.) 2,0000 6,0000 12,0000

68,000 12,13 824,84

9 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra tipus Sika Grout ´´o similar´´

2 IPE 200 2,0000 102,5000 1,0000 0,2000 41,0000

3 2,0000 81,0000 1,0000 0,2000 32,4000

4 1,0000 58,0000 1,0000 0,2000 11,6000

5 1,0000 35,0000 1,0000 0,2000 7,0000

6 2,0000 20,5000 1,0000 0,2000 8,2000

7 2,0000 22,5000 1,0000 0,2000 9,0000

8 2,0000 38,5000 1,0000 0,5000 38,5000

9 3,0000 23,0000 1,0000 0,2000 13,8000

10 1,0000 49,0000 1,0000 0,2000 9,8000

11 IPE 120 3,0000 2,3000 0,6400 0,2000 0,8832

13 T nº plaques longitut (dm) alçada (dm) gruix (dm)

14 placa base pilar
(300x300x12mm.)

1,0000 3,0000 3,0000 0,1000 0,9000

15 placa IPE 200 en mur
(250x300x12mm)

2,0000 2,5000 3,0000 0,1000 1,5000

16 placa IPE 200 pilar rodo
(250x300x12mm.)

5,0000 2,5000 3,0000 0,1000 3,7500

17 placa IPE 200 en pilar
quadrat

18 (250x300x12mm.) 2,0000 2,5000 3,0000 0,1000 1,5000

19 (270x300x12mm.) 2,0000 2,7000 3,0000 0,1000 1,6200

181,453 1,52 275,81

10 E3GZP000 m Perforació d'ancoratge

2 perforacio Ø14mm. 30,0000 0,2500 7,5000

7,500 17,76 133,20

11 L45RUP10 m Injecció líquida de resines epoxi de baixa viscositat, de dos components, mitjançant bomba de pressió, amb neteja prèvia
amb aire a pressió, col·locació de broquets d'injecció

2 perforacio Ø14mm. 30,0000 0,2500 7,5000

7,500 85,02 637,65

12 K8B74C35 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició C5-I/M, segons
UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 125 µ m, capa intermèdia de 125 µ m, i capa d'acabat de 70
µ m, amb un gruix total de protecció de 320 µ m, aplicat de forma manual

EUR
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2 pilar quadrat 120x120x10mm. 5,9000 0,4542 2,6798

4 T nº plaques area (m2)

5 placa base pilar
(300x300x12mm.)

1,0000 0,0900 0,0900

6 placa IPE 200 en mur
(250x300x12mm)

2,0000 0,0750 0,1500

7 placa IPE 200 pilar rodo
(250x300x12mm.)

5,0000 0,0750 0,3750

8 placa IPE 200 en pilar
quadrat

9 (250x300x12mm.) 2,0000 0,0750 0,1500

10 (270x300x12mm.) 2,0000 0,0810 0,1620

12 T nº perfils longitut (m) perímetre (m

13 IPE 200 2,0000 10,2500 0,7682 15,7481

14 3,0000 8,1000 0,7682 18,6673

15 1,0000 8,1500 0,7682 6,2608

16 1,0000 5,9000 0,7682 4,5324

17 1,0000 5,6500 0,7682 4,3403

18 4,0000 2,3000 0,7682 7,0674

19 1,0000 4,9000 0,7682 3,7642

20 IPE 120 3,0000 2,3000 0,4752 3,2789

22 T nº perfils longitut (m) perimetre (m

23 perfil quadrat 60x60x6mm. 3,0000 0,0900 0,2250 0,0608

25 T nº perfils nº cares area (m2)

26

27 pletina g=8mm. 3,0000 2,0000 0,0085 0,0510

67,378 21,55 1.452,00

TOTAL    01 .02             REFORÇ ESTRUCTURAL                 7.564,19

Obra 01  REFORÇ ESTRUCTURAL ESCALA E.U.VETERINARIA
Capítol 03  REPARACIÓ PATOLOGIA

1 K878UF10 m2 Reparació de formigó vist amb presència de microfisuració, porus, cavitats o irregularitats, mitjançant l'aplicació de dues
capes de revestiment elàstic monocomponent a base de resines acríliques en dispersió, dues capes d'acabat amb pintura
de protecció per a formigons i morters, prèvia imprimació específica

2 superficie a reparar 3,7500 2,4000 9,0000

3 3,6000 2,4000 8,6400

17,640 24,08 424,77

EUR
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2 M4S5U500 m Injecció de resines sintètiques per al tractament d'esquerdes o fisures estables en paraments de formigó, amb injecció
d'aire comprimit, perforació de taladres, instal·lació d'injectors autonoms de 3 bar de pressió i segellat d'esquerda

2 2,4000 2,4000

2,400 59,90 143,76

TOTAL    01 .03             REPARACIÓ PATOLOGIA                 568,53

Obra 01  REFORÇ ESTRUCTURAL ESCALA E.U.VETERINARIA
Capítol 04  TREBALLS DE REPOSICIÓ I ACABATS

1 K93628B1 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb
bomba

2 zona sabata pilar metàl.lic 2,0000 2,0000 4,0000

3

4,000 27,36 109,44

2 G4BCDA66 m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m
B500T UNE-EN 10080

2 zona sabata pilar metàl.lic 2,0000 2,0000 4,0000

4,000 3,08 12,32

3 K9C1242D m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat
a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

2 zona sabata pilar metàl.lic 2,0000 2,0000 4,0000

4,000 22,19 88,76

TOTAL    01 .04             TREBALLS DE REPOSICIÓ I ACABATS                 210,52

EUR
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Projecte reforç estructural d´escala principal de l´E.U.
de Veterinaria de la UAB. Cerdanyola del Vallés (BCN)
Cotca s.a.
c/ Tueset, 8, 5º-2º, 08006-BCN

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

E3GZP000P-1 m Perforació d'ancoratge 17,76 €

(DISSET EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

E4ZZU001P-2 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra tipus Sika
Grout ´´o similar´´

1,52 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

G4BCDA66P-3 m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

3,08 €

(TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

K2148234P-4 m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

163,49 €

(CENT SEIXANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

K2192913P-5 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,21 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

K2194721P-6 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

7,58 €

(SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

K21B1011P-7 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització

29,17 €

(VINT-I-NOU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

K222141CP-8 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

76,98 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

K2R35035P-9 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

3,13 €

(TRES EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

K2R54235P-10 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

3,73 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

K31522H4P-11 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

102,06 €

(CENT DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

K31B3000P-12 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,15 €

(UN EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

K31DD100P-13 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments 22,36 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

K4415125P-14 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,94 €

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

K442502CP-15 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

1,61 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

K4435115P-16 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,80 €

(UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

K4435125P-17 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,87 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

K4ZWGCE1P-18 u Ancoratge amb tac quimic tipus HVU-HAS  de 16 mm de diàmetre  sobre suport de formigó 12,13 €

(DOTZE EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

K878UF10P-19 m2 Reparació de formigó vist amb presència de microfisuració, porus, cavitats o irregularitats,
mitjançant l'aplicació de dues capes de revestiment elàstic monocomponent a base de
resines acríliques en dispersió, dues capes d'acabat amb pintura de protecció per a
formigons i morters, prèvia imprimació específica

24,08 €

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

K8B74C35P-20 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe
d'exposició C5-I/M, segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de
125 µ m, capa intermèdia de 125 µ m, i capa d'acabat de 70 µ m, amb un gruix total de
protecció de 320 µ m, aplicat de forma manual

21,55 €

(VINT-I-UN EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

K93628B1P-21 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba

27,36 €

(VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

K9C1242DP-22 m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

22,19 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

KB121VAMP-23 m Reposició barana d'acer mitjançant soldadura 28,76 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

L45RUP10P-24 m Injecció líquida de resines epoxi de baixa viscositat, de dos components, mitjançant bomba
de pressió, amb neteja prèvia amb aire a pressió, col·locació de broquets d'injecció

85,02 €

(VUITANTA-CINC EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

M4S5U500P-25 m Injecció de resines sintètiques per al tractament d'esquerdes o fisures estables en paraments
de formigó, amb injecció d'aire comprimit, perforació de taladres, instal·lació d'injectors
autonoms de 3 bar de pressió i segellat d'esquerda

59,90 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 E3GZP000 m Perforació d'ancoratge 17,76 €
Altres conceptes 17,76000 €

P-2 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de ciment i sorra tipus Sika
Grout ´´o similar´´

1,52 €

B0716000 kg Morter expansiu 1,31300 €
Altres conceptes 0,20700 €

P-3 G4BCDA66 m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

3,08 €

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B5 1,99200 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,01744 €
Altres conceptes 1,07056 €

P-4 K2148234 m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor

163,49 €

Altres conceptes 163,49000 €

P-5 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

10,21 €

Altres conceptes 10,21000 €

P-6 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

7,58 €

Altres conceptes 7,58000 €

P-7 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals, aplec de
material per a la seva reutilització

29,17 €

Altres conceptes 29,17000 €

P-8 K222141C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

76,98 €

Altres conceptes 76,98000 €

P-9 K2R35035 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

3,13 €

Altres conceptes 3,13000 €

P-10 K2R54235 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 7 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

3,73 €

Altres conceptes 3,73000 €

P-11 K31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

102,06 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 70,96100 €

Altres conceptes 31,09900 €

P-12 K31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,15 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,00545 €
Altres conceptes 1,14455 €

P-13 K31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments 22,36 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,10098 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,07890 €
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B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,33100 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,23187 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,28987 €

B0A31000 kg Clau acer 0,17262 €

Altres conceptes 19,15476 €

P-14 K4415125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,94 €

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 1,00000 €

Altres conceptes 0,94000 €

P-15 K442502C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça simple,
en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols

1,61 €

B44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 1,08000 €
Altres conceptes 0,53000 €

P-16 K4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,80 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 0,93000 €
Altres conceptes 0,87000 €

P-17 K4435125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

1,87 €

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 1,00000 €
Altres conceptes 0,87000 €

P-18 K4ZWGCE1 u Ancoratge amb tac quimic tipus HVU-HAS  de 16 mm de diàmetre  sobre suport de formigó 12,13 €

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 7,17000 €
Altres conceptes 4,96000 €

P-19 K878UF10 m2 Reparació de formigó vist amb presència de microfisuració, porus, cavitats o irregularitats,
mitjançant l'aplicació de dues capes de revestiment elàstic monocomponent a base de
resines acríliques en dispersió, dues capes d'acabat amb pintura de protecció per a
formigons i morters, prèvia imprimació específica

24,08 €

B8ZARU30 l Imprimació a base de resines viníliques per a superfícies de formigó o morter 0,33464 €

B0172000 l Dissolvent universal 0,06700 €

B8ZAU010 kg Pintura elàstica a base de resines acríliques en dispersió acuosa, per a tapar irregulari 4,94000 €

B8ZAU020 kg Pintura plasto-elàstica a base de resines acríliques en dispersió acuosa, per a reparac 1,91400 €
Altres conceptes 16,82436 €

P-20 K8B74C35 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat H, per a classe
d'exposició C5-I/M, segons UNE-EN ISO 12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de
125 µ m, capa intermèdia de 125 µ m, i capa d'acabat de 70 µ m, amb un gruix total de
protecció de 320 µ m, aplicat de forma manual

21,55 €

B89ZPE50 l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 2,08000 €

B89ZPP60 l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 1,15500 €
Altres conceptes 18,31500 €

P-21 K93628B1 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba

27,36 €
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B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, a 9,96680 €

Altres conceptes 17,39320 €

P-22 K9C1242D m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb
morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, per a ús exterior

22,19 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,47660 €

B9C12424 m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior 11,28400 €
Altres conceptes 9,42940 €

P-23 KB121VAM m Reposició barana d'acer mitjançant soldadura 28,76 €
Altres conceptes 28,76000 €

P-24 L45RUP10 m Injecció líquida de resines epoxi de baixa viscositat, de dos components, mitjançant bomba
de pressió, amb neteja prèvia amb aire a pressió, col·locació de broquets d'injecció

85,02 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per 47,25000 €

B09Z0001 u Broquet d'injecció per a resines 1,92000 €
Altres conceptes 35,85000 €

P-25 M4S5U500 m Injecció de resines sintètiques per al tractament d'esquerdes o fisures estables en paraments
de formigó, amb injecció d'aire comprimit, perforació de taladres, instal·lació d'injectors
autonoms de 3 bar de pressió i segellat d'esquerda

59,90 €

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 0,70000 €
Altres conceptes 59,20000 €
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MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 22,36000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 22,36000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 22,36000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 22,36000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 22,73000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 22,36000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 22,36000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 23,11000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 19,85000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 19,85000 €

A0135000 h Ajudant soldador 19,93000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 19,85000 €

A013D000 h Ajudant pintor 19,85000 €

A013M000 h Ajudant muntador 19,85000 €

A0140000 h Manobre 18,68000 €

A0150000 h Manobre especialista 19,33000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 16,16000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 50,00000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 31,33000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 156,75000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,77000 €

C170U101 u Injector autonom de morter, amb plaques 6,56000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,71000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,12000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,74000 €

C3H11250 h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de pressió baixa i carro de perforació per a barrines
fins a 200 mm de diàmetre

100,42000 €

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 8,39000 €

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 15,41000 €

CZ182000 h Equip per a injecció a pressió amb broquets de pressió alta per a producte hidrofugant 9,30000 €
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MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,50000 €

B0172000 l Dissolvent universal 3,35000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 18,02000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

64,51000 €

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 3,50000 €

B0716000 kg Morter expansiu 0,65000 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús
estructural per a injectar

15,75000 €

B09Z0001 u Broquet d'injecció per a resines 0,48000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,09000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,99000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,15000 €

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella 7,17000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,59000 €

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T
UNE-EN 10080

1,66000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,43000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 210,79000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,21000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,63000 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

0,93000 €

B44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,08000 €

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb
una capa d'imprimació antioxidant

1,00000 €

B89ZPE50 l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 6,50000 €

B89ZPP60 l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 7,50000 €

B8ZARU30 l Imprimació a base de resines viníliques per a superfícies de formigó o morter 3,56000 €

B8ZAU010 kg Pintura elàstica a base de resines acríliques en dispersió acuosa, per a tapar irregularitats de
superfícies de formigó o morter

2,60000 €

B8ZAU020 kg Pintura plasto-elàstica a base de resines acríliques en dispersió acuosa, per a reparació de
superfícies fissurades de formigó o morter

3,19000 €

B9C12424 m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, per a ús exterior 10,85000 €

B9CZ2000 kg Beurada de color 0,92000 €



Projecte reforç estructural d´escala principal de l´E.U.
de Veterinaria de la UAB. Cerdanyola del Vallés (BCN)
Cotca s.a.
c/ Tueset, 8, 5º-2º, 08006-BCN

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

ELEMENTS COMPOSTOS

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 76,26000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 19,33000 = 19,33000

Subtotal: 19,33000 19,33000
Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,77000 = 1,23900

Subtotal: 1,23900 1,23900
Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 103,30000 = 25,82500

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 18,02000 = 29,37260
B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,50000 = 0,30000

Subtotal: 55,49760 55,49760

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19330

COST DIRECTE 76,25990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,25990

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 0,84000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 19,85000 = 0,09925
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 22,36000 = 0,11180

Subtotal: 0,21105 0,21105
Materials

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 0,59000 = 0,61950

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,09000 = 0,01112

Subtotal: 0,63062 0,63062

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00211

COST DIRECTE 0,84378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84378
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PARTIDES D'OBRA

P-1 E3GZP000 m Perforació d'ancoratge Rend.: 1,000 17,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,125 /R x 18,68000 = 2,33500
A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 22,36000 = 2,79500

Subtotal: 5,13000 5,13000
Maquinària

C3H11250 h Equip per a injeccions profundes, amb bomba de
pressió baixa i carro de perforació per a barrines fins
a 200 mm de diàmetre

0,125 /R x 100,42000 = 12,55250

Subtotal: 12,55250 12,55250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07695

COST DIRECTE 17,75945
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,75945

P-2 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter
sense retracció de ciment i sorra tipus Sika Grout ´´o
similar´´

Rend.: 1,000 1,52 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,005 /R x 18,68000 = 0,09340
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,005 /R x 22,36000 = 0,11180

Subtotal: 0,20520 0,20520
Materials

B0716000 kg Morter expansiu 2,020      x 0,65000 = 1,31300

Subtotal: 1,31300 1,31300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00308

COST DIRECTE 1,52128
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,52128

P-3 G4BCDA66 m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,025 /R x 19,85000 = 0,49625
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,025 /R x 22,36000 = 0,55900

Subtotal: 1,05525 1,05525
Materials

B0B34133 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN 10080

1,200      x 1,66000 = 1,99200

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,016      x 1,09000 = 0,01744

Subtotal: 2,00944 2,00944
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01583

COST DIRECTE 3,08052
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,08052

P-4 K2148234 m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 163,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 19,33000 = 57,99000
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 18,68000 = 37,36000
A0125000 h Oficial 1a soldador 1,200 /R x 22,73000 = 27,27600

Subtotal: 122,62600 122,62600
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,500 /R x 16,16000 = 24,24000
C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,110 /R x 50,00000 = 5,50000
C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 1,200 /R x 7,74000 = 9,28800

Subtotal: 39,02800 39,02800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,83939

COST DIRECTE 163,49339
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 163,49339

P-5 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat,
de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 10,21 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,300 /R x 19,33000 = 5,79900
A0140000 h Manobre 0,100 /R x 18,68000 = 1,86800

Subtotal: 7,66700 7,66700
Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,150 /R x 16,16000 = 2,42400

Subtotal: 2,42400 2,42400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11501

COST DIRECTE 10,20601
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,20601

P-6 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 7,58 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,68000 = 7,47200
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,47200 7,47200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11208

COST DIRECTE 7,58408
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,58408

P-7 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm
d'alçària, amb mitjans manuals, aplec de material per
a la seva reutilització

Rend.: 0,500 29,17 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,100 /R x 19,93000 = 3,98600
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,68000 = 18,68000
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,100 /R x 22,73000 = 4,54600

Subtotal: 27,21200 27,21200
Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,100 /R x 7,74000 = 1,54800

Subtotal: 1,54800 1,54800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,40818

COST DIRECTE 29,16818
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,16818

P-8 K222141C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor

Rend.: 1,000 76,98 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,060 /R x 18,68000 = 75,84080

Subtotal: 75,84080 75,84080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,13761

COST DIRECTE 76,97841
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,97841

P-9 K2R35035 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 2 i fins a 5 km

Rend.: 1,000 3,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,100 /R x 31,33000 = 3,13300

Subtotal: 3,13300 3,13300
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 3,13300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,13300

P-10 K2R54235 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb camió de 7 t i temps d'espera
per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de
més de 2 i fins a 5 km

Rend.: 1,000 3,73 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,119 /R x 31,33000 = 3,72827

Subtotal: 3,72827 3,72827

COST DIRECTE 3,72827
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,72827

P-11 K31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 102,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,68000 = 7,47200

Subtotal: 7,47200 7,47200
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,150 /R x 156,75000 = 23,51250

Subtotal: 23,51250 23,51250
Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 64,51000 = 70,96100

Subtotal: 70,96100 70,96100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11208

COST DIRECTE 102,05758
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,05758

P-12 K31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 19,85000 = 0,15880
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 22,36000 = 0,13416

Subtotal: 0,29296 0,29296
Materials

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 0,84378 = 0,84378
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PARTIDES D'OBRA

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 1,09000 = 0,00545

Subtotal: 0,84923 0,84923

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00439

COST DIRECTE 1,14658
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,14658

P-13 K31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 22,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 22,36000 = 8,94400
A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 19,85000 = 9,92500

Subtotal: 18,86900 18,86900
Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,63000 = 0,07890
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,

per a 10 usos
1,100      x 1,21000 = 1,33100

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0011      x 210,79000 = 0,23187
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,43000 = 1,28987
B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,15000 = 0,17262
B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 0,99000 = 0,10098

Subtotal: 3,20524 3,20524

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28304

COST DIRECTE 22,35728
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,35728

P-14 K4415125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 1,94 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,020 /R x 22,73000 = 0,45460
A0135000 h Ajudant soldador 0,020 /R x 19,93000 = 0,39860

Subtotal: 0,85320 0,85320
Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,020 /R x 3,12000 = 0,06240

Subtotal: 0,06240 0,06240
Materials

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,00000 = 1,00000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,00000 1,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02133

COST DIRECTE 1,93693
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93693

P-15 K442502C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça simple, en
perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
amb cargols

Rend.: 1,000 1,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,012 /R x 23,11000 = 0,27732
A013M000 h Ajudant muntador 0,012 /R x 19,85000 = 0,23820

Subtotal: 0,51552 0,51552
Materials

B44Z5025 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,08000 = 1,08000

Subtotal: 1,08000 1,08000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01289

COST DIRECTE 1,60841
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60841

P-16 K4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 1,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,023 /R x 22,73000 = 0,52279
A0135000 h Ajudant soldador 0,013 /R x 19,93000 = 0,25909

Subtotal: 0,78188 0,78188
Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,023 /R x 3,12000 = 0,07176

Subtotal: 0,07176 0,07176
Materials

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 0,93000 = 0,93000

Subtotal: 0,93000 0,93000
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01955

COST DIRECTE 1,80319
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,80319

P-17 K4435125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 1,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,013 /R x 19,93000 = 0,25909
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,023 /R x 22,73000 = 0,52279

Subtotal: 0,78188 0,78188
Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,023 /R x 3,12000 = 0,07176

Subtotal: 0,07176 0,07176
Materials

B44Z502A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,00000 = 1,00000

Subtotal: 1,00000 1,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01955

COST DIRECTE 1,87319
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,87319

P-18 K4ZWGCE1 u Ancoratge amb tac quimic tipus HVU-HAS de 16 mm
de diàmetre  sobre suport de formigó

Rend.: 1,000 12,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,210 /R x 22,36000 = 4,69560

Subtotal: 4,69560 4,69560
Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,053 /R x 3,71000 = 0,19663

Subtotal: 0,19663 0,19663
Materials

B0A63M00 u Tac químic de diàmetre 16 mm, amb cargol,
volandera i femella

1,000      x 7,17000 = 7,17000

Subtotal: 7,17000 7,17000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07043

COST DIRECTE 12,13266
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,13266

P-19 K878UF10 m2 Reparació de formigó vist amb presència de
microfisuració, porus, cavitats o irregularitats,
mitjançant l'aplicació de dues capes de revestiment
elàstic monocomponent a base de resines acríliques
en dispersió, dues capes d'acabat amb pintura de
protecció per a formigons i morters, prèvia imprimació
específica

Rend.: 1,000 24,08 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 18,68000 = 7,47200
A0121000 h Oficial 1a 0,400 /R x 22,36000 = 8,94400

Subtotal: 16,41600 16,41600
Materials

B8ZARU30 l Imprimació a base de resines viníliques per a
superfícies de formigó o morter

0,094      x 3,56000 = 0,33464

B0172000 l Dissolvent universal 0,020      x 3,35000 = 0,06700
B8ZAU010 kg Pintura elàstica a base de resines acríliques en

dispersió acuosa, per a tapar irregularitats de
superfícies de formigó o morter

1,900      x 2,60000 = 4,94000

B8ZAU020 kg Pintura plasto-elàstica a base de resines acríliques
en dispersió acuosa, per a reparació de superfícies
fissurades de formigó o morter

0,600      x 3,19000 = 1,91400

Subtotal: 7,25564 7,25564

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,41040

COST DIRECTE 24,08204
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,08204

P-20 K8B74C35 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció
amb grau de durabilitat H, per a classe d'exposició
C5-I/M, segons UNE-EN ISO 12944, format per 3
capes, capa d'imprimació de 125 µ m, capa
intermèdia de 125 µ m, i capa d'acabat de 70 µ m,
amb un gruix total de protecció de 320 µ m, aplicat de
forma manual

Rend.: 1,000 21,55 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,0741 /R x 19,85000 = 1,47089
A012D000 h Oficial 1a pintor 0,741 /R x 22,36000 = 16,56876

Subtotal: 18,03965 18,03965
Materials

B89ZPE50 l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

0,320      x 6,50000 = 2,08000

B89ZPP60 l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de
protecció de l'acer

0,154      x 7,50000 = 1,15500
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Subtotal: 3,23500 3,23500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27059

COST DIRECTE 21,54524
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,54524

P-21 K93628B1 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
15 cm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 27,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 22,36000 = 1,78880
A0140000 h Manobre 0,160 /R x 18,68000 = 2,98880

Subtotal: 4,77760 4,77760
Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 156,75000 = 12,54000

Subtotal: 12,54000 12,54000
Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,1545      x 64,51000 = 9,96680

Subtotal: 9,96680 9,96680

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07166

COST DIRECTE 27,35606
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,35606

P-22 K9C1242D m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm,
preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165
l, per a ús exterior

Rend.: 1,000 22,19 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 18,68000 = 0,93400
A0137000 h Ajudant col·locador 0,105 /R x 19,85000 = 2,08425
A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,210 /R x 22,36000 = 4,69560

Subtotal: 7,71385 7,71385
Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,021      x 76,25990 = 1,60146

B9C12424 m2 Terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, per a
ús exterior

1,040      x 10,85000 = 11,28400

B9CZ2000 kg Beurada de color 1,605      x 0,92000 = 1,47660

Subtotal: 14,36206 14,36206



Projecte reforç estructural d´escala principal de l´E.U.
de Veterinaria de la UAB. Cerdanyola del Vallés (BCN)
Cotca s.a.
c/ Tueset, 8, 5º-2º, 08006-BCN

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11571

COST DIRECTE 22,19162
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,19162

P-23 KB121VAM m Reposició barana d'acer mitjançant soldadura Rend.: 0,500 28,76 €
Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
A0125000 h Oficial 1a soldador 0,100 /R x 22,73000 = 4,54600
A0135000 h Ajudant soldador 0,100 /R x 19,93000 = 3,98600
A0140000 h Manobre 0,500 /R x 18,68000 = 18,68000

Subtotal: 27,21200 27,21200
Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,100 /R x 7,74000 = 1,54800

Subtotal: 1,54800 1,54800

COST DIRECTE 28,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,76000

P-24 L45RUP10 m Injecció líquida de resines epoxi de baixa viscositat,
de dos components, mitjançant bomba de pressió,
amb neteja prèvia amb aire a pressió, col·locació de
broquets d'injecció

Rend.: 1,000 85,02 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 22,36000 = 22,36000

Subtotal: 22,36000 22,36000
Maquinària

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,250 /R x 15,41000 = 3,85250

CZ182000 h Equip per a injecció a pressió amb broquets de
pressió alta per a producte hidrofugant

1,000 /R x 9,30000 = 9,30000

Subtotal: 13,15250 13,15250
Materials

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components i baixa viscositat per a ús estructural per
a injectar

3,000      x 15,75000 = 47,25000

B09Z0001 u Broquet d'injecció per a resines 4,000      x 0,48000 = 1,92000

Subtotal: 49,17000 49,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33540

COST DIRECTE 85,01790
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 85,01790
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

P-25 M4S5U500 m Injecció de resines sintètiques per al tractament
d'esquerdes o fisures estables en paraments de
formigó, amb injecció d'aire comprimit, perforació de
taladres, instal·lació d'injectors autonoms de 3 bar de
pressió i segellat d'esquerda

Rend.: 1,000 59,90 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,600 /R x 22,36000 = 13,41600
A0140000 h Manobre 0,600 /R x 18,68000 = 11,20800

Subtotal: 24,62400 24,62400
Maquinària

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,600 /R x 15,41000 = 9,24600

CZ112000 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,600 /R x 8,39000 = 5,03400
C170U101 u Injector autonom de morter, amb plaques 3,000 /R x 6,56000 = 19,68000

Subtotal: 33,96000 33,96000
Materials

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 0,200      x 3,50000 = 0,70000

Subtotal: 0,70000 0,70000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,61560

COST DIRECTE 59,89960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,89960
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5. PRESSUPOST 

      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projecte reforç estructural d´escala principal de l´E.U.
de Veterinaria de la UAB. Cerdanyola del Vallés (BCN)
Cotca s.a.
c/ Tueset, 8, 5º-2º, 08006-BCN

PRESSUPOST Data: 07/04/14 Pàg.: 1

Obra 01 Reforç estructural escala E.U.Veterinaria

Capítol 01 Enderrocs i moviments de terres

1 K2194721 m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 6)

7,58 4,000 30,32

2 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 5)

10,21 4,000 40,84

3 K222141C m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte (SPT 20-50), realitzada amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre contenidor (P - 8)

76,98 1,350 103,92

4 K2R35035 m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega amb mitjans mecànics,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 9)

3,13 1,485 4,65

5 K2R54235 m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un
recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 10)

3,73 0,747 2,79

6 K2148234 m3 Enderroc de mur de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 4)

163,49 0,027 4,41

7 K21B1011 m Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització (P - 7)

29,17 2,000 58,34

TOTAL Capítol 01.01 245,27

Obra 01 Reforç estructural escala E.U.Veterinaria

Capítol 02 Reforç estructural

1 K31522H4 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
bomba (P - 11)

102,06 2,400 244,94

2 K31B3000 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 12)

1,15 80,011 92,01

3 K31DD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 13) 22,36 3,600 80,50
4 K4415125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça

simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 14)

1,94 194,523 377,37

5 K442502C kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T,
rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb cargols (P - 15)

1,61 87,323 140,59

6 K4435115 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura (P - 16)

1,80 1.832,400 3.298,32

7 K4435125 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura (P - 17)

1,87 3,721 6,96

8 K4ZWGCE1 u Ancoratge amb tac quimic tipus HVU-HAS de 16 mm de diàmetre
sobre suport de formigó (P - 18)

12,13 68,000 824,84

9 E4ZZU001 dm3 Reblert de recolzaments estructurals, amb morter sense retracció de
ciment i sorra tipus Sika Grout ´´o similar´´ (P - 2)

1,52 181,453 275,81

10 E3GZP000 m Perforació d'ancoratge (P - 1) 17,76 7,500 133,20

euros



Projecte reforç estructural d´escala principal de l´E.U.
de Veterinaria de la UAB. Cerdanyola del Vallés (BCN)
Cotca s.a.
c/ Tueset, 8, 5º-2º, 08006-BCN

PRESSUPOST Data: 07/04/14 Pàg.: 2

11 L45RUP10 m Injecció líquida de resines epoxi de baixa viscositat, de dos
components, mitjançant bomba de pressió, amb neteja prèvia amb aire
a pressió, col·locació de broquets d'injecció (P - 24)

85,02 7,500 637,65

12 K8B74C35 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de
durabilitat H, per a classe d'exposició C5-I/M, segons UNE-EN ISO
12944, format per 3 capes, capa d'imprimació de 125 µ m, capa
intermèdia de 125 µ m, i capa d'acabat de 70 µ m, amb un gruix total
de protecció de 320 µ m, aplicat de forma manual (P - 20)

21,55 67,378 1.452,00

TOTAL Capítol 01.02 7.564,19

Obra 01 Reforç estructural escala E.U.Veterinaria

Capítol 03 Reparació patologia

1 K878UF10 m2 Reparació de formigó vist amb presència de microfisuració, porus,
cavitats o irregularitats, mitjançant l'aplicació de dues capes de
revestiment elàstic monocomponent a base de resines acríliques en
dispersió, dues capes d'acabat amb pintura de protecció per a
formigons i morters, prèvia imprimació específica (P - 19)

24,08 17,640 424,77

2 M4S5U500 m Injecció de resines sintètiques per al tractament d'esquerdes o fisures
estables en paraments de formigó, amb injecció d'aire comprimit,
perforació de taladres, instal·lació d'injectors autonoms de 3 bar de
pressió i segellat d'esquerda (P - 25)

59,90 2,400 143,76

TOTAL Capítol 01.03 568,53

Obra 01 Reforç estructural escala E.U.Veterinaria

Capítol 04 Treballs de reposició i acabats

1 K93628B1 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba (P -
21)

27,36 4,000 109,44

2 G4BCDA66 m2 Armadura per a lloses AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2,2 m B500T UNE-EN
10080 (P - 3)

3,08 4,000 12,32

3 K9C1242D m2 Paviment de terratzo llis de gra mitjà, de 40x40 cm, preu alt, col·locat a
truc de maceta amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb
formigonera de 165 l, per a ús exterior (P - 22)

22,19 4,000 88,76

4 KB121VAM m Reposició barana d'acer mitjançant soldadura (P - 23) 28,76 2,000 57,52

TOTAL Capítol 01.04 268,04

euros
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6. RESUM DE PRESSUPOST I ÚLTIM FULL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



Projecte reforç estructural d´escala principal de l´E.U.
de Veterinaria de la UAB. Cerdanyola del Vallés (BCN)
Cotca s.a.
c/ Tueset, 8, 5º-2º, 08006-BCN

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Enderrocs i moviments de terres 245,27
Capítol 01.02  Reforç estructural 7.564,19
Capítol 01.03  Reparació patologia 568,53
Capítol 01.04  Treballs de reposició i acabats 268,04
Obra 01  Reforç estructural escala E.U.Veterinaria 8.646,03
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

8.646,03
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01  Reforç estructural escala E.U.Veterinaria 8.646,03

8.646,03

euros



Projecte reforç estructural d´escala principal de l´E.U.
de Veterinaria de la UAB. Cerdanyola del Vallés (BCN)
Cotca s.a.
c/ Tueset, 8, 5º-2º, 08006-BCN

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 8.646,03

13 % Despeses Generals SOBRE 8.646,03........................................................................ 1.123,98

6 % Benefici industrial SOBRE 8.646,03.............................................................................. 518,76

Subtotal 10.288,77

21 % IVA SOBRE 10.288,77................................................................................................. 2.160,64

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 12.449,41

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOTZE MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS )
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DOCUMENT III.      PLECS 
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1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



cotca, s.a. �       932.187.146
C/ Tuset 8,  5º 1ª Fax     934.152.365
08006 Barcelona secretaria@cotca.com
 www.cotca.com

 

E141585_ME.V01_SV  42 
 

B - MATERIALS........................................................................................................................................ 44 
B0 - MATERIALS BÀSICS ....................................................................................................................... 44 
B01 - LÍQUIDS .......................................................................................................................................... 44 
B011 - NEUTRES ..................................................................................................................................... 44 
B017 - DISSOLVENTS ............................................................................................................................. 45 
B03 - GRANULATS .................................................................................................................................. 46 
B031 - SORRES ....................................................................................................................................... 46 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS ........................................................................................ 51 
B051 - CIMENTS ...................................................................................................................................... 51 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA ........................................................................................................... 57 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR ........................................................................... 57 
B07 - MORTERS DE COMPRA ............................................................................................................... 65 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS ......................................................................................................... 65 
B09 - ADHESIUS ..................................................................................................................................... 70 
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL .................................................................................... 70 
B0A - FERRETERIA ................................................................................................................................. 72 
B0A1 - FILFERROS ................................................................................................................................. 72 
B0A3 - CLAUS .......................................................................................................................................... 73 
B0A6 - TACS I VISOS .............................................................................................................................. 74 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES ................................................................................... 75 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES ........................................................................................... 75 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES ................................................................................................. 80 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS ............................................................. 86 
B0D2 - TAULONS .................................................................................................................................... 86 
B0D3 - LLATES ........................................................................................................................................ 87 
B0D7 - TAULERS ..................................................................................................................................... 88 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS ....................................... 90 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES ............................................................................................. 92 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES ............................................................................. 92 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER ..................................................................................................... 92 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS ............................................................................................ 99 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES .................................................................................................... 99 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS ................................................................... 107 
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS .............................. 107 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS .................................................................................................. 113 
B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE 
GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA ....................................................................................... 113 
B9C1 - TERRATZO LLIS ....................................................................................................................... 113 
B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO .............................................. 118 
D - ELEMENTS COMPOSTOS .............................................................................................................. 120 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS ............................................................................................. 120 
D07 - MORTERS I PASTES .................................................................................................................. 120 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS .................................................................................................. 120 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT ............................................................................................ 121 
E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ ................................................................................................ 123 
E3 - FONAMENTS ................................................................................................................................. 123 
E3G - PANTALLES ................................................................................................................................ 123 
E3GZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PANTALLES .......................................................................... 123 
E4 - ESTRUCTURES ............................................................................................................................. 124 
E4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES ..................................................................... 124 
E4ZZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES .................................................................... 124 
G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL .................................................................................... 126 
G4 - ESTRUCTURES ............................................................................................................................ 126 
G4B - ARMADURES PASSIVES ........................................................................................................... 126 
K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI ................................................. 130 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS ................ 130 



cotca, s.a. �       932.187.146
C/ Tuset 8,  5º 1ª Fax     934.152.365
08006 Barcelona secretaria@cotca.com
 www.cotca.com

 

E141585_ME.V01_SV  43 
 

K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES .............................................. 130 
K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES ............................................................ 130 
K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES ......................................... 132 
K21B - DESMUNTATGES, ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SEGURETAT, 
PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ ........................................................................................................... 134 
K22 - MOVIMENTS DE TERRES .......................................................................................................... 136 
K222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS ......................................................................................... 136 
K2R - GESTIÓ DE RESIDUS ................................................................................................................. 138 
K2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS ........................................................................................................................... 138 
K2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS .......................................................................................... 140 
K3 - FONAMENTS ................................................................................................................................. 142 
K31 - RASES I POUS DE FONAMENTS ............................................................................................... 142 
K315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS ................................................................................... 142 
K31B - ARMADURES PER A RASES I POUS ...................................................................................... 145 
K31D - ENCOFRAT PER A RASES I POUS ......................................................................................... 148 
K4 - ESTRUCTURES ............................................................................................................................. 152 
K44 - ESTRUCTURES D'ACER ............................................................................................................ 152 
K4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES ..................................................................... 160 
K8 - REVESTIMENTS ............................................................................................................................ 161 
K87 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA .................................................. 161 
K878 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS ................... 161 
K8B - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ ................................................................... 163 
K8B7 - TRACTAMENT ANTICORROSIU PER ELEMENTS D'ACER ................................................... 163 
K9 - PAVIMENTS ................................................................................................................................... 165 
K93 - SOLERES I RECRESCUDES ...................................................................................................... 165 
K936 - SOLERES DE FORMIGÓ ........................................................................................................... 165 
K9C - PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL .................................................................. 166 
K9C1 - PAVIMENTS DE TERRATZO LLIS ........................................................................................... 166 
KB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ ............................................................................................. 168 
KB1 - BARANES .................................................................................................................................... 168 
KB12 - BARANES D'ACER .................................................................................................................... 168 



cotca, s.a. �       932.187.146
C/ Tuset 8,  5º 1ª Fax     934.152.365
08006 Barcelona secretaria@cotca.com
 www.cotca.com

 

E141585_ME.V01_SV  44 
 

  
B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Poden ser utilitzades les aigües potables i les 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: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària 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 l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l'article 27 de l'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 a l'amasat ni per al curat.  
 
 
B017 - DISSOLVENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0172000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dissolvent capaç d'eliminar restes de greixos i altres bruticies de la superficie dels tubs de PVC.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de produir danys a la superficie del tub, ni als adhesius dels junts.  
No ha de deixar residus ni olors permanents desprès de la seva aplicació.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions, i amb una etiqueta 
amb les següents dades: 
- Designació comercial 
- Tipus de dissolvent 
- Referencia a normatives que compleix 
- Instruccions d'us 
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- Exigencies d'acord amb la normativa vigent de Seguretat i Higiene al Treball, referents a l'us i 
emmagatzematge 
- Data de caducitat  
Emmagatzematge: D'acord amb les instruccions del fabricant, en recintes tancats, protegits de 
l'acció directe del sol o altres fonts de calor i flames, i ventilats.  
 
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.  
 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0310020. 
 
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 de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
     - De pedra calcària  
     - De pedra granítica  
- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements 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 l'EHE  
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Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'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 
l'EHE.  
SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents 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 granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a 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: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- 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 l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 
reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 
Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
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+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a 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 fí:  
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 10% en pes  
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- 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    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+  
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
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Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 
DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 
construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les 
condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
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.  
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.  
SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat 
pel 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  



cotca, s.a. �       932.187.146
C/ Tuset 8,  5º 1ª Fax     934.152.365
08006 Barcelona secretaria@cotca.com
 www.cotca.com

 

E141585_ME.V01_SV  50 
 

- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'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 Funcio: 
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 Funcio: 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 prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: 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 Funcio: 
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 prestacions  
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.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva 
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de 
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'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 
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contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 
l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'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 assaigs.  
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 assaigs següents per a verificar la conformitat de les 
especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel 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 d'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 assaigs 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 illita, i si les 
propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 
components però sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un 
cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  
- Ciments comuns (CEM)  
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  
- Ciments blancs (BL)  
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 
la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea.  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i 
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat 
de volum a llarg termini.  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a 
l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb 
un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.  
CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1.  
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 
B o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
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Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM 
IV/B i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker 
han de ser declarats a la designació del ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 
de 6 de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 
14647.  
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CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram 
de paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al 
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+  
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, 
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de 
la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
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- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a 
normas como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de 
hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas 
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción 
de Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad de los cementos comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y 
criterios de conformidad.  
UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS 
COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):  
El subministrador ha 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 preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i 
per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a 
la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a 
mínim: 
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 
principals) i classe resistent 
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- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua 
per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a 
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS 
(BL) I CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent 
informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  
OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de 
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i 
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs 
complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de 
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del 
Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
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- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu.  
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el 
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o 
per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la 
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els 
Annexes 5 i 6 de la RC-08.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a 
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la 
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada 
preventivament.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de 
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu 
aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris 
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs 
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot 
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065960B. 
 
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 l'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 per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat 
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- 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, consistencia i contingut en 
ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la 
relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades 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.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre 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'us 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 l'EHE-08 i complir l'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 standard 
- 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) 
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- 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 pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La 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   
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   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm  
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 



cotca, s.a. �       932.187.146
C/ Tuset 8,  5º 1ª Fax     934.152.365
08006 Barcelona secretaria@cotca.com
 www.cotca.com

 

E141585_ME.V01_SV  60 
 

     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat : 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d'àrid a la mescla. 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 
mm; 4 mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 
kg/m3, inclòs el ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
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En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 
aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 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).  
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  
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.  
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
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.  
 
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 l'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 l'EHE-08  
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'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  
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- 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 assaigs previs de laboratori. Per a cada 
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades 
fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de 
penetració d'aigua.  
Assaigs 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 assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o 
es disposa de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui 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 a l'article 81 de l'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 assaigs 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.  
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es 
determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 
83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits 
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establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la 
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs:  
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
          - Terrossos d'argila (UNE 7133)  
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
          - Substàncies perjudicials (EHE)  
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE 
EN 933-1)  
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per 
la tarda.  
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 conforme a l'article 81 de 
l'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 conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'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 assaigs, 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 
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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. 
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 assaigs 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  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els 
resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es 
podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar 
als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la dosificació, 
repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització 
d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d'informació.  
- Assaigs d'informació:  
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Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 
testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En 
cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec 
de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 
sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició 
del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del 
lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 
en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es 
podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de 
treball, es rebutjarà el camió controlat.  
 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0716000,B0714000. 
 
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 sintètic de resines epoxi  
- Morter refractari  
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  
- Morter de ram de paleta  
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en 
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.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes 
temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
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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. 
- 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).  
ADHESIU CIMENTÓS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més: 
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials: 
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  
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MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats 
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la 
temperatura ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser 
aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  
MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres 
de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització 
d'elements de formigó.  
Granulometria:  0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  
MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants 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 pel 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 pel 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 
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Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 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 
 
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 de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería.  
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER 
RAJOLES CERÀMIQUES:  
El subministrador ha 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 prestacions  
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:  
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 - 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 prestacions 
 - 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):  
     - Sistema 4: Declaració de prestacions  
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  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, 
D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter  
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Inspecció visual de les condicions de 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 l'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.  
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B09 - ADHESIUS 
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0907200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.  
S'han considerat els següents tipus: 
- En dispersió aquosa  
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè  
EN DISPERSIÓ AQUOSA:  
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.  
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.  
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3  
Contingut sòlid:  Aprox. 70%  
Rendiment:  250 - 350 g/m2  
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:  
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.  
No ha de de ser inflamable ni tòxic.  
Densitat:  1,01 g/cm3  
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2  
Temperatura de treball:  >= 5°C  
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:  
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils 
lleugers.  
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3  
Contingut sòlid:  84 - 86  
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2  
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:  
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.  
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.  
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):  
Adhesiu format per un aglomerant de resines 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, pallofes ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h  
Resistència química de la pel·lícula seca: 
- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 



cotca, s.a. �       932.187.146
C/ Tuset 8,  5º 1ª Fax     934.152.365
08006 Barcelona secretaria@cotca.com
 www.cotca.com

 

E141585_ME.V01_SV  71 
 

- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies  
PVC:  
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.  
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors 
molestes.  
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min  
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2  
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2  
DE RESINES EPOXI:  
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment 
de PVC.  
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts.  
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.  
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h  
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:  
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un 
copolímer acrílic en dispersió.  
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.  
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68  
Toleràncies:  
- Densitat:  ± 0,1%  
- Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3%  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.  
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'assecat 
- Rendiment   
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla  
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents: 
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid  
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.  
Temperatura d'emmagatzematge: 
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
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- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C  
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir 
de la data de fabricació.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: 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 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200,B0A14300. 
 
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 d'acer  
- Filferro d'acer galvanitzat  
- Filferro d'acer plastificat  
- Filferro recuit  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 
taules I i II de l'UNE 37-506.  
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2  
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic 
de PVC aplicat per extrusió o sinterització.  
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.  
La concentricitat i l'adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732.  
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  
Toleràncies:  



cotca, s.a. �       932.187.146
C/ Tuset 8,  5º 1ª Fax     934.152.365
08006 Barcelona secretaria@cotca.com
 www.cotca.com

 

E141585_ME.V01_SV  73 
 

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles  
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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 
 
FILFERRO D'ACER:  
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. 
Designación de calidades. Caracterisicas generales.  
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro.  
FILFERRO PLASTIFICAT:  
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 
Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).  
 
 
B0A3 - CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Gafes de pala i punta  
- Claus d'impacte  
- Claus d'acer  
- Claus de coure  
- Claus d'acer galvanitzat  
- Tatxes d'acer  
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats 
per a unir els bastiments amb les parets.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, 
UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.  
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ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
Toleràncies dels claus i tatxes:  
- Llargària:  ± 1 D  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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 d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  
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.  
 
 
B0A6 - TACS I VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A63M00. 
 
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 produida per la deformació de la peça en ser 
comprimida pel cargol.  
S'han considerat els següents tipus: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 
elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  
Cementació del vis:  > 0,1 mm  
TAC QUÍMIC:  
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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°C20 min 
     0°C - 10°C: 1 h 
     - 5°C - 0°C: 5 h  
VOLANDERES:  
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la 
seva correcta col·locació en capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat 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.  
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2A000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Barres corrugades  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 
la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
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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.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han 
d'estar uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 
UNE-EN 10080.  
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): 
No s'ha d'apreciar trencaments o fissures  
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
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- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions 
de l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.  
- Característiques mecàniques de les barres: 
     - Acer soldable (S) 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 
     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 
          - Allargament total sota càrrega màxima: 
               - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 
          - Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
          - Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08 
+----------------------------------------------------------+ 
¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 
¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 
¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 
¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 
¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 
¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 
¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 
¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 
+----------------------------------------------------------+  
- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 
40 mm 
S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada 
amb soldadura.  
Toleràncies:  
- Massa: 
     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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).  
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UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de 
hormigón armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 
identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, 
ha de contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 
32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin 
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de 
l'EHE-08. 
  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració 
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La 
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08  
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat 
d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t:  
            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 
següents assaigs: 
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               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i 
l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del 
cas anterior. 
            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, 
signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A 
més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els 
resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs 
de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques 
químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 
            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de 
control de producció per a ser acceptada:  
               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  
               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 
15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 
l'allargament de ruptura  
     - En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  
     - En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la 
seva fabricació en obra:  
  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així 
com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
  En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 
  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en 
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs 
sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà 
eximir la realització d'aquest assaigs. 
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     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, 
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i 
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. 
Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
realitzar els assaigs sobre una única proveta.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot 
d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer 
disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència 
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 
subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves 
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en 
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les 
formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el 
mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
  Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de 
demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la 
realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 
  A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de 
la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-
092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les 
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el 
cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de 
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas 
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les 
especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del 
mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas 
contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a 
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un 
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 
1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els 
límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les 
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura 
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  
 
 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B34133. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Malla electrosoldada  
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.  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, 
uniformement distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han 
d'estar uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 
UNE-EN 10080.  
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): 
No s'ha d'apreciar trencaments o fissures  
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 



cotca, s.a. �       932.187.146
C/ Tuset 8,  5º 1ª Fax     934.152.365
08006 Barcelona secretaria@cotca.com
 www.cotca.com

 

E141585_ME.V01_SV  82 
 

+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni 
equivalent disminueix en un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques mecàniques: 
     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
          - Allargament al trencament:  >= 8% 
          - Relació f/fy:  >= 1,03  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i 
que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una 
instal·lació industrial aliena a l'obra.  
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja 
d'ambdós.  
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 
elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers  
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons 
siguin barres o filferros.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o 
d'un dels elements aparellats, en malles dobles)  
- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més 
gruixuda) 
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures 
aparellades)  
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm  
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  
25 mm  
Toleràncies:  
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en 
obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de 
hormigón armado. Generalidades.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 
identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, 
ha de contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles  
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més: 
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- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 
32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la 
verificació documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin 
deduir el compliment de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de 
l'EHE-08. 
  Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració 
d'armadures per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La 
demostració d'aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant:  
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08  
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat 
d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t:  
            Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 
següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
            A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i 
l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
            Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del 
cas anterior. 
            Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, 
signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A 
més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els 
resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs 
de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de les característiques 
químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 
            La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de 
control de producció per a ser acceptada:  
               %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
               %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03  
               %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
               %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
               %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
            Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 
15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs: 
               - Comprovació de la secció equivalent 
               - Comprovació de les característiques geomètriques 
               - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
               - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 
l'allargament de ruptura  
     - En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  
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     - En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà 
demostrar mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any 
d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la 
seva fabricació en obra:  
  El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així 
com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
  En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 
  Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en 
remeses consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
  Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs 
sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà 
eximir la realització d'aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, 
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i 
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. 
Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
realitzar els assaigs sobre una única proveta.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
  Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot 
d'acer redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer 
disposi  d'un certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 
10080, només caldrà determinar l'altura de la corruga.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
  Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència 
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 
subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves 
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en 
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les 
formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el 
mateix, o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
  Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de 
demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la 
realització de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 
  A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de 
la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-
092 i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les 
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el 
cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de 
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas 
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les 
especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del 
mateix lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas 
contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a 
les seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un 
raspallat amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 
1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els 
límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les 
comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura 
defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  
 
 
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, apretades 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 56533) (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  



cotca, s.a. �       932.187.146
C/ Tuset 8,  5º 1ª Fax     934.152.365
08006 Barcelona secretaria@cotca.com
 www.cotca.com

 

E141585_ME.V01_SV  87 
 

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.  
 
 
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  
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Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (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   ¦ 
+----------------------------------------+  
- 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 
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Taulers encofrats.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Tauler de fusta  
- Tauler aglomerat de fusta  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
Toleràncies:  
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm  
- Amplària nominal:  ± 2 mm  
- Gruix:  ± 0,3 mm  
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  
- Angles:  ± 1°  
TAULERS DE FUSTA:  
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (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  
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:  
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i 
premsat en calent.  
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.  
No ha de tenir defectes superficials.  
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3  
Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2  
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10%  
Inflament en: 
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6%  
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2  
Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 
directe amb el terra.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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 
 
B0DZA000. 
 
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: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que 
es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, 
especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient 
per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o 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   
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  
FLEIX:  
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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 mediambient  
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  
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 
sostres.  
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.  
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la 
seva posició.  
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca 
per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  
BASTIDES:  
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat.  
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant.  
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
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.  
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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 
 
B44Z502A,B44Z5025,B44Z501A. 
 
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, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, 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, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1  
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons UNE-EN 10219-1  
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió 
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Amb soldadura  
- Amb cargols  
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb 
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):  
- Una capa d'emprimació antioxidant  
- Galvanitzat  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir defectes interns o externs que 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  
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-EN 10059 
- Rectangular:  UNE-EN 10058 
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051  
PERFILS FORADATS:  
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El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les 
normes de condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1  
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2  
PERFILS CONFORMATS EN FRED:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de 
partida.  
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la 
norma UNE-EN 10162.  
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser 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.  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb 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 de connectors  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'UNE-EN 287-1.  
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.  
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la 
superfície d'acer.  
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.  
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.  
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin 
dintre de les toleràncies establertes.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar 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 precalentament. 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.  
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Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de 
cada passada abans de fer la següent.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà 
d'una picola i d'un raspall.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a 
l'apartat 10.3.4 del DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb 
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.  
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les 
restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat 
o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. 
No s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  
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 establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 
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.  
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  
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.  
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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, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars.  
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 la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual 
únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les 
restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat 
o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. 
No s'admeten les martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3  
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.  
PERFILS GALVANITZATS:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.  
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No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, 
segons correspongui.  
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.  
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.  
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura 
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.  
 
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.  
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 
aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no 
aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de 
suministro. Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.  
OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE).  
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.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE).  
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 
Hormigones y Acero.  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER 
LAMINAT I PERFILS D'ACER BUITS:  
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 prestacions  
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  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER 
CONFORMATS:  
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que 
contingui la següent informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l'acer 
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 
requereix, el marcatge CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text 
clar  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS 
FORADATS:  
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número 
de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 
corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta 
adherida al paquet.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
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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 assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs 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 
     - Sèrie pesada:  e > 40 mm  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, 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 assaigs: 
     - 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 assaigs: 
     - 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 
assaigs: 
     - 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 per als assaigs 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 per als assaigs mecànics es prendran segons els 
criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres 
seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.  
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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 parametres 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 assaigs 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 
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot 
que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat 
d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.  
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.  
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZPP60,B89ZPE50. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Pintures, pastes i esmalts.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o 
anilàcies i pigments resistents als àlcalis  
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o 
la calç apagada  
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 
l'alcalinitat  
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió  
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió 
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie  
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- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues 
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 
sintètiques i dissolvents  
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o 
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la 
brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de 
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents 
als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats  
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de 
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador  
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades  
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una 
resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components  
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa  
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en 
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie  
PINTURA A LA COLA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l'assecat  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  2 h 
     - Totalment sec:  4 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
PINTURA A LA CALÇ:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.  
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.  
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de 
tenir propietats microbicides.  
PINTURA AL CIMENT:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.  
PINTURA AL LÀTEX:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni 
dipòsits durs  
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una 
capa uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
     - Al tacte:  < 30 
     - Totalment sec:  < 2 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
PINTURA PLÀSTICA:  
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Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 
putrefacció, pells ni materies extranyes.  
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de 
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 
l'assecat  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temps d'assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h  
- Pes específic: 
     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 
     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3  
- Rendiment:  > 6 m2/kg  
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 
80%  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació constant >= 0,98  
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:  
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes  
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
PINTURA ACRÍLICA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments pneumàtics  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 4 h 
     - Totalment sec:  < 14 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie.  
ESMALT GRAS:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h  
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.  
ESMALT SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.  
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- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h  
- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%  
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): 
< 0,12  
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
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     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies  
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 3 h 
     - Totalment sec:  < 8 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als 
detergents.  
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h  
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 
corró.  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h  
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.  
ESMALT EPOXI:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h  
Ha de tenir bona resistència al desgast.  
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions 
bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als 
detergents i a l'alcohol etílic 10%.  
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2  
Resistència a la temperatura:  80°C  
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
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- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una consistència adequada.  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temps d'assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 2 h  
- Pes específic:  < 17 kN/m3  
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència al rentat (DIN 53778): 
     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes  
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE 
POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
PINTURA A LA CALÇ:  
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
PINTURA AL CIMENT:  
Subministrament: En pols, en envasos adequats.  
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 EN PINTURA A LA 
COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  



cotca, s.a. �       932.187.146
C/ Tuset 8,  5º 1ª Fax     934.152.365
08006 Barcelona secretaria@cotca.com
 www.cotca.com

 

E141585_ME.V01_SV  105 
 

- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components  
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA 
CALÇ:  
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  
- Toxicitat i inflamabilitat  
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL 
CIMENT:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Instruccions d'ús  
- Temps d'estabilitat de la barreja  
- Temperatura mínima d'aplicació  
- Temps d'assecatge  
- Rendiment teòric en m/l  
- Color  
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 assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs 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).  
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  
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     - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)  
     - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  
     - Pes específic UNE EN ISO 2811-1 
     - Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)  
     - Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)  
     - Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26   
  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 assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d'autocontrol.  
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  
     - Esmalt sintètic: 
          - Assaigs sobre la pintura líquida: 
               - Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
               - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
               - Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 
               - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)  
               - Índex de despreniments INTA 16.02.88 
               - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  
          - Assaigs sobre la pel·lícula seca: 
               - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
               - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
               - Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
               - Conservació de la pintura INTA 16.02.26  
     - Esmalt de poliuretà: 
          - Assaigs sobre la pintura líquida: 
               - Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
               - Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
               - Índex de despreniments INTA 16.02.88 
               - Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
          - Assaigs sobre la pel·lícula seca: 
               - Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
               - Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 
               - Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 
               - Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 
               - Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
               - Resistència a agents químics UNE 48027 
               - Conservació de la pintura INTA 16.02.26  
               - Resistència al calor UNE 48033  
  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 assaigs 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:  
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 assaigs 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.  
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B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZAU020,B8ZAU010,B8ZARU30. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un 
catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres  
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 
eventualment amb oli de llinosa  
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 
dissolvents  
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de 
poliuretà soles o modificades  
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que 
catalitzen en ser barrejades amb un activador  
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de 
metilè amb dissolvents i altres additius  
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa 
bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.  
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, 
impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics  
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus 
productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la fusta, 
classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010  
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos  
- Solució de silicona  
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 
dissolvents  
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb 
additius modificadors de la brillantor  
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o 
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats  
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, 
soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat  
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 
modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  
VERNÍS:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
VERNÍS GRAS:  
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  
VERNÍS SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
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Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 5 h 
     - Totalment sec:  < 12 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
VERNÍS DE POLIURETÀ:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 10 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte: 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+  
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  
- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  
- Resistència química: 
     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
     - Al xilol:  Cap modificació 
     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
     - A l'aigua:  15 dies  
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  
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VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
VERNÍS FENÒLIC:  
Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  
VERNÍS D'UREA-FORMOL:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment sec:  < 3 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
BREA EPOXI:  
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs (INTA 16 02 26).  
Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C  
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment seca:  < 6 h  
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) 
ASTM D.610-68):  >= 150 h  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment seca:  < 18 h  
Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  
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Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 45 min 
- Totalment seca:  < 4 h  
Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
- Al tacte:  < 15 min 
- Totalment seca:  < 2 h  
Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  
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 48032):  <= 2  
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 
durs  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 15 min 
     - Totalment seca:  < 1 h  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Gruix de la capa:  4 - 10 micres  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:  
Dilució del 25 al 50% 
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 
pH (c.c.): 10,5  
PINTURA DECAPANT:  
Ha de ser d'evaporació ràpida.  
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.  
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.  
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:  
Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h  
Pes específic:  13 kN/m3  
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:  
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni 
dipòsits durs.  
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.  
Adherència (UNE 48-032):  <= 2  
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:  
pH sobre T.Q.:7,75  
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SEGELLADORA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 
dipòsits durs ni flotació de pigments.  
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 
brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  30 min   - 4 h 
     - Totalment seca:  < 12 h  
- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
SOLUCIÓ DE SILICONA:  
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha 
d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.  
Rendiment:  > 3 m2/l  
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons.  
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  
- 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.  
- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea 
epoxi.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
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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 assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment 
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs 
de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF 
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En 
qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs 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 assaigs següents:  
     - Assaigs 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) 
     - Assaigs sobre pel·lícula seca: 
          - Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 
          - 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 assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 
del pressupost d'autocontrol.  
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- 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 assaigs següents, realitzats per un 
laboratori acreditat:  
     - Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 
     - Índex d'anivellament INTA 160289 
     - Índex de despreniment INTA 160.288 
     - Temps d'assecat INTA 160.229 
     - Envelliment accelerat INTA 160.605 
     - 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 assaigs 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.  
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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 assaigs 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.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  
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'assaigs a càrrec del Contractista.  
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin 
satisfactoris.  
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
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 
 
B9C12424. 
 
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 
- Terratzo amb relleu 
- Terratzo rentat amb àcid 
- Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotants  
S'han considerat els usos següents (segons UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 137148-2): 
- Ús interior 
- Ús exterior  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, 
granulats triturats de marbre o d'altres pedres de mida més gran, i colorants.  
La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense colorants.  
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda.  
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, 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 ) 
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     - Paviment col·locat que ha de ser polit:  >= 8 mm ( classe II per gruix thII )  
- Mida del granulat: 
+------------------------------+ 
¦ Gra  ¦ Mida del granulat (mm)¦ 
¦------¦-----------------------¦ 
¦Micro ¦         0  6         ¦ 
¦Petit ¦         7 - 10        ¦ 
¦Mitjà ¦        10 - 30        ¦ 
¦Gros  ¦        30 - 40        ¦ 
+------------------------------+  
- 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 superficie  ¦  cap resultat individual¦ 
¦          ¦           ¦        <=1100cm2         ¦       <2,5 kN           ¦ 
¦----------¦-----------¦--------------------------¦-------------------------¦ 
¦    3     ¦   BL III  ¦   àrea de la superficie  ¦  cap resultat individual¦ 
¦          ¦           ¦        >1100cm2          ¦       <3,0 kN           ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
(a)   Classe 1  Els productes només s'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     ¦  Desgast per abrasió ¦ 
¦      utilitzat  ¦  (valor individual)  ¦ 
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¦-----------------¦----------------------¦ 
¦   Disc ample    ¦       >25mm          ¦ 
¦      Böhme      ¦     >30cm3/50cm2     ¦ 
+----------------------------------------+  
- Resistència a les relliscades (UNE-EN 13748-1) 
 El fabricant declararà la resistència a les relliscades d'acord amb els assaigs que explica la 
normativa.  
- Reacció al foc (UNE-EN 13748-1): 
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl  d'acord amb Decisió de la Comissió 
96/603/CEE. 
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-1): 
Si les rajoles han d'estar previstes per a 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.  
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:  
- Característiques mecàniques:  
  - Resistència a flexió (UNE-EN 13748-2) 
+-------------------------------------------------------------+ 
¦  Classe   ¦  Marcat  ¦ Valor mitjà per 4 ¦ Valor individual ¦ 
¦           ¦          ¦   provetes (Mpa)  ¦     (Mpa)        ¦ 
¦-----------¦----------¦-------------------¦------------------¦ 
¦     1     ¦     ST   ¦       >=3,5       ¦      >=2,8       ¦ 
¦     2     ¦     TT   ¦       >=4,0       ¦      >=3,2       ¦ 
¦     3     ¦     UT   ¦       >=5,0       ¦      >=4,0       ¦ 
+-------------------------------------------------------------+  
  - Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-2) 
+---------------------------------------------------------------+ 
¦           ¦            ¦    Càrrega mínima de ruptura (KN)    ¦ 
¦   Classe  ¦    Marcat  ¦------------------¦-------------------¦ 
¦           ¦            ¦   Valor mitjà    ¦  Valor individual ¦ 
¦-----------¦------------¦------------------¦-------------------¦ 
¦     30    ¦      3T    ¦      >=3,0       ¦       >=2,4       ¦ 
¦     45    ¦      4T    ¦      >=4,5       ¦       >=3,6       ¦ 
¦     70    ¦      7T    ¦      >=7,0       ¦       >=5,6       ¦ 
¦     110   ¦     11T    ¦     >=11,0       ¦       >=8,8       ¦ 
¦     140   ¦     14T    ¦     >=14,0       ¦      >=11,2       ¦ 
¦     250   ¦     25T    ¦     >=25,0       ¦      >=20,0       ¦ 
¦     300   ¦     30T    ¦     >=30,0       ¦      >=24,0       ¦ 
+---------------------------------------------------------------+  
- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-2): 
 
+-----------------------------------------------------------------------+ 
¦   Classe  ¦   Marcat   ¦    Càrrega mínima de ruptura (KN)            ¦ 
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦ 
¦     1     ¦      F     ¦     Característica no medida                 ¦ 
¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦ 
¦     2     ¦      G     ¦     <= 26mm  o  <= 26cm3/50cm2               ¦ 
¦     3     ¦      H     ¦     <= 26mm  o  <= 26cm3/50cm2               ¦ 
¦     4     ¦      I     ¦     <= 20mm  o  <= 18cm3/50cm2               ¦ 
+-----------------------------------------------------------------------+  
-Resistència  a les relliscades: 
El fabricant declararà la resistència a les relliscades d'acord amb els assajos que s'indiquen en 
la normativa UNE-EN 13748-2.  
-Resistència climàtica: 
+---------------------------------------------------------------------------+ 
¦ Classe ¦ Marcat¦  Absorció de l'aigua     ¦Massa perduda després d'assaig ¦ 
¦        ¦       ¦     %en massa            ¦     de gel-desgel kg/m2       ¦ 
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¦--------¦-------¦--------------------------¦-------------------------------¦ 
¦   1    ¦   A   ¦Característica no mesurada¦ Característica no mesurada    ¦ 
¦   2    ¦   B   ¦ <= 6, com a mitja        ¦ Característica no mesurada    ¦ 
¦   3    ¦   D   ¦Característica no mesurada¦ <=1,0 com a mitja, cap valor  ¦ 
¦        ¦       ¦                          ¦ individual >1,5               ¦ 
+---------------------------------------------------------------------------+  
-Resistència al foc UNE-EN 13478-2 
Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl  d'acord amb Decisió de la Comissió 
96/603/CE. 
-Comportament davant el foc extern UNE-EN 13478-2. 
Es considera que el terratzo utilitzat en cobertes satisfà els requisits de comportament davant el 
foc extern sense necessitat de fer assajos d'acord amb decisió de la Comissió Europea 
2000/553/CE. 
-Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-2): 
Si les rajoles han d'estar previstes per a 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.  
TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS:  
Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 extrems:  >= 200 kg  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
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.  
UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.  
 
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 prestacions  
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 



cotca, s.a. �       932.187.146
C/ Tuset 8,  5º 1ª Fax     934.152.365
08006 Barcelona secretaria@cotca.com
 www.cotca.com

 

E141585_ME.V01_SV  117 
 

- 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  
TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:  
- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant 
- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-2 
- Descripció del producte 
- Informació de les característiques: 
       - Reacció al foc 
       - Comportament davant al foc extern 
       - Resistència climàtica 
       - Resistència al trencament 
       - Resistència a les relliscades 
       - Conductivitat tèrmica.  
OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
- 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 assaigs 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 assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  
Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es 
podrà prescindir de la presentació dels assaigs 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 assaigs 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.  
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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 blanca 
- Beurada de color 
- Suports de morter o de PVC 
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC  
BEURADA:  
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i 
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.  
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.  
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la 
mescla un cop elaborada.  
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment. 
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.  
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:  
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les 
superposades i aconseguir alçàries diferents.  
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.  
Diàmetre:  15 - 18 cm  
Alçària:  5 - 7 cm  
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:  
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que 
faciliten la col·locació de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes.  
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o 
intermèdia.  
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.  
Diàmetre:  11 - 13 cm  
Alçària:  3 - 5 cm  
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BEURADA:  
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte 
contingut.  
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.  
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:  
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.  
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.  
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:  
Subministrament: Embalades.  
Emmagatzematge: En el seu envàs.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701641. 
 
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 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica 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.  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'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 
 
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 assaigs 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.  
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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 
 
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó 
armat, elaborades a l'obra.  
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les 
seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.  
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall 
no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.  
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 
- Ganxos, patilles i ganxos en U: 
     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions 
excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.  
+-------------------------------------------- 
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 
¦            ¦------------------------------¦ 
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 
¦------------¦---------------¦--------------¦ 
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 
+--------------------------------------------  
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 
mm, que han de complir: 
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten 
variacions dins dels límits següents: 
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:   
     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.  
Toleràncies:  
- Llargària en barres tallades o doblegades: 
     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 
     (on L es la llargària recta de les barres)  
- Llargària en estreps o cèrcols: 
     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 
     (on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element) 
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm  
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- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º  
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de 
ferralla.  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona.  
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures 
o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de 
prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures  
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del 
colze.  
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi 
l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.  
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària 
específica de tall automàtic.  
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 
expressament acceptat per la DF. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions 
específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E3 - FONAMENTS 
E3G - PANTALLES 
E3GZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A PANTALLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3GZP000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
- Ancoratge de pantalla al terreny, amb perforació, col·locació d'armadures, injecció de 
beurada, fixació de les armadures a la placa de repartiment, tensat de les mateixes i segellat de 
la perforació  
ANCORATGE DE LA PANTALLA AMB ARMADURES ACTIVES:  
La disposició dels ancoratges, les dimensions dels mateixos (llargària total, dimensió del bulb, 
diàmetre de la perforació, inclinació etc.), el número i tipus d'armadures, el tipus d'aparell de 
fixació de les armadures i la placa de repartiment han de coincidir amb les especificacions del 
projecte d'ancoratges, que ha d'estar expressament aprovat per la DF, en funció del tipus de 
terreny que es trobi realment. 
La tensió aplicada a les armadures ha de ser la indicada a la DT.  
Les armadures i el cap d'ancoratge estaran protegits front a la corrosió per algun dels sistemes 
indicats en la norma UNE-EN 1537, en funció de que es tracti d'un ancoratge provisional o 
permanent.  
Cada ancoratge de l'obra haurà estat sotmès a un assaig d'acceptació d'acord amb l'article 9.7 
de la norma UNE-EN 1537   
Toleràncies d'execució:  
- Situació del eix del cap del ancoratge: 75 mm 
- Alineació inicial del útil de perforació: 2º 
- Desviació de la perforació: 1/30 longitud total  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
ANCORATGE DE LA PANTALLA AMB ARMADURES ACTIVES:  
Només es pot utilitzar els sistemes d'ancoratge dels que existeixi una experiència provada i 
documentada de funcionament i durabilitat. 
El sistema d'ancoratge ha d'haver estat sotmès como mínim a un assaig per a verificar la seva 
validés. La documentació dels assaigs s'ha de subministrar a la DF, per a que aprovi la 
utilització del sistema a l'obra, de conformitat a la norma UNE-EN 1537. 
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells. Han de mantenir les seves 
propietats durant un període superior a la previsió d'ús que es faci del sistema.  
El diàmetre de la perforació ha de garantir el recobriment de l'armadura amb la beurada en tota 
la llargada del bulb. 
S'ha de verificar la desviació de la perforació cada 2 metres. 
S'ha de verificar que el tipus de terreny correspon al previst a la DT, i que no es produeixen 
deformacions del mateix durant la perforació. 
Sha de netejar la perforació abans d'introduir l'armadura. 
S'ha de netejar la zona de l'armadura que restarà ancorada al bulb abans d'introduir-la al forat. 
Cal col·locar elements centradors, que garanteixin el recobriment de l'armadura. 
Cal analitzar el tipus de terreny i analitzar si cal fer una injecció prèvia a la perforació en la zona 
del bulb per omplir els forats del terreny. 
La beurada s'ha d'introduir al fons de la perforació i s'ha de mantenir fins que la beurada que 
retorni sigui de la mateixa densitat que la que s'introdueix. 
No es pot començar la feina de tesat de les armadures fins que la beurada s'hagi endurit, 7 dies 
normalment. 
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L'equip de tesat ha d'estar format per personal experimentat a les ordres d'un tècnic qualificat 
en aquesta feina. 
La maquinaria i els aparells de mesura han d'estar calibrats cada sis mesos, i han de disposar 
dels certificats corresponents. 
La posada en càrrega de l'armadura ha de seguir el procediment establerta a la DT i les 
indicacions del fabricant del sistema d'ancoratge. 
S'han de mesurar i anotar les deformacions per a cada estadi de tensió de les armadures, i 
verificar que corresponen amb les previstes. En cas contrari cal avisar a la DF per tal d'iniciar 
procediments alternatius.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC DE CORONAMENT DE PANTALLES, MURETS GUIA, PERFORACIÓ PER A 
ANCORATGE ACTIU O ESTRUCTURA PREFABRICADA PER APUNTALAMENT DE 
PANTALLA:  
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-SE.  
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.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
ANCORATGE DE LA PANTALLA AMB ARMADURES ACTIVES:  
* UNE-EN 1537:2001 Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes.  
 
 
E4 - ESTRUCTURES 
E4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
E4ZZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4ZZU001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i components inorgànics per produir un morter fluid, sense 
retracció, sense exudació i d'alta resistència.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la situació de les bases d'anivellament 
- Abocada del morter 
- Regularització de la superfície  
CONDICIONS GENERALS:  
Resistència a flexió amb una consistència fluida: 
- 1 dia:  >= 6 N/mm2 
- 3 dies:  >= 8 N/mm2 
- 7 dies:  >= 9 N/mm2 
- 28 dies:  >= 10 N/mm2 
Resistència a compressió amb una consistència fluida: 
- 1 dia:  >=20 N/mm2 
- 3 dies:  >=45 N/mm2 
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- 7 dies:  >= 62 N/mm2 
- 28 dies:  >= 90 N/mm2 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
Un cop col·locat no s'han de produir exudacions en la seva massa. 
La base de l'element per anivellar ha d'estar encofrada per evitar la pèrdua de pasta. 
La superfície acabada ha de quedar ben anivellada i no ha de tenir irregularitats.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La temperatura superficial de l'element on s'ha d'abocar el morter ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
La preparació del producte s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant, en quan a 
proporcions, moment d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
No hi ha d'haver elements contaminants dins de la zona de treball que puguin perjudicar les 
propietats del morter. 
Un cop abocat el morter la superfície s'ha d'anivellar i regularitzar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
dm3 de volum realment executats.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
G4 - ESTRUCTURES 
G4B - ARMADURES PASSIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G4BCDA66. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Elements estructurals de formigó armat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de 
manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de 
l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832.  
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La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat 
simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les 
armadures estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment 
en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma 
EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
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En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior 
a la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, 
>= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 
EHE).  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost)  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i 
empalmaments.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL:  
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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:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2148234. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i 
mecànica sobre camió.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha 
de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, 
si cal, croquitzada la seva posició original.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatges:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició 
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
DESMUNTATGE:  
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El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les 
pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per 
elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 
separades del terra.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 
pràcticament al mateix nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 
que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li 
transmetin càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 
Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 
és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-
ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 
sobre l'estructura per acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'EDIFICACIONS:  
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m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de 
començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ 
O FOSA, ENDERROC DE MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE 
PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O DESMUNTATGE 
DE CARREUS ORNAMENTALS:  
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS 
D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE 
D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:  
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.  
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, 
ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT 
D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE 
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE 
FINESTRES TAPIADES:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:  
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
 
 
K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2194721,K2192913. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de 
paviments.  
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha 
de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, 
si cal, croquitzada la seva posició original.  
S'han considerat els elements següents:  
- Vorada col·locada sobre terra o formigó  
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra  
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Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs o arrencades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa  
- Càrrega de runa sobre camió  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF.  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 
separades del terra.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans 
d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
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L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:  
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està 
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o 
biguetes.  
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o 
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE 
VORADA O RIGOLA:  
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE 
PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  
TALL DE PAVIMENT:  
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, 
comprovada i acceptada expressament per la DF.  
 
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/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.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la 
Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
 
 
K21B - DESMUNTATGES, ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SEGURETAT, 
PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21B1011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans 
mecànics i càrrega sobre camió.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra  
- Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó  
- Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó  
- Desmuntatge de barana metàl·lica  
- Desmuntatge de reixa i ancoratges  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de 
facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.  
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin 
(transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions 
d'ús.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, 
i després les peces separadores.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les 
construccions, bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui 
afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O 
BALAUSTRADA:  
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE DE REIXA:  
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
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)  



cotca, s.a. �       932.187.146
C/ Tuset 8,  5º 1ª Fax     934.152.365
08006 Barcelona secretaria@cotca.com
 www.cotca.com

 

E141585_ME.V01_SV  136 
 

* 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.  
 
 
K22 - MOVIMENTS DE TERRES 
K222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K222141C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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.  
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans 
mecànics o amb utilització d'explosius.  
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.  
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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 que 
es pugui formigonar la capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol 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.  
EXCAVACIÓ PER DAMES:  
L'ordre d'execució de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu defecte el que 
estableixi la DF.  
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No es pot començar l'excavació d'un grup de dames si totes les dames del grup anterior no 
estan reblertes de formigó, i en condicions de suportar les empentes del terreny.  
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista 
supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  
 
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.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del 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.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas 
complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas 
Básicas de Seguridad Minera  
 
 
K2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
K2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2R35035. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició  
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- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 
cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització 
o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
TERRES:  
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, amb els criteris 
següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25%  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
 
 
K2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2R54235. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o 
demolició o material d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de 
construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
RESIDUS ESPECIALS:  
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i 
emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la 
maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 
les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 
excessiva. 
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 
posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi.  
TRANSPORT A OBRA:  
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Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i Enderrocs" de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 
Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 
cal que tinguin l'aprovació de la DF.  
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el 
que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 
autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització 
o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 
proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 
trajectes utilitzats.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del 
mateix.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, 
incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o 
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.  
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los 
residuos de construcción y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización 
y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 
operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto.  
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  
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K3 - FONAMENTS 
K31 - RASES I POUS DE FONAMENTS 
K315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K31522H4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a 
pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta 
dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de 
camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars 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, en el seu cas 
- Curat del formigó  
CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de 
l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
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.  
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
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.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'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.  
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  
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- Dimensions en planta: 
     - Fonaments encofrats:  + 40 mm; -20mm 
     - Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
          - D <= 1 m:  + 80 mm; -20mm 
          - 1 m < D <= 2,5 m:  + 120 mm , -20mm 
          - D > 2,5 m:  + 200 mm , -20mm  
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
     - En tots els casos:  + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
     - D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
     - 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
     - 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  
- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
     - Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
     - Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
     - Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la 
part afectada.  
La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de 
suspendre quan es prevegi que durant les 48 h 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 es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva.  
La DF comprovarà l'ausencia de defectes significatius en la superficie de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti 
una compactació completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig 
prèviament al formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 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 petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen 
desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i 
assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la 
continuació dels treballs, en la forma que es 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.  
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Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la 
fissuració de l'element.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El 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.  
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i 
singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA 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.  
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- Assaigs d'informació complementària.  
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 assaigs d'informació i en particular a proves de 
càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'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 assaigs 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 assaigs 
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.  
 
 
K31B - ARMADURES PER A RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K31B3000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o 
conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de 
formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a 
perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Fonaments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
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La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de 
manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador 
intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció 
nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la 
següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima 
càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 
no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de 
l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 
procediments establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de 
l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la 
seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la 
classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
       (on b es el costat menor de la secció de l'element)  
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Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831.  
BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el 
cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar 
empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre 
equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que 
formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre 
equivalent no ha de ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu 
comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior 
a la secció de la barra solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 
granulat màxim, >= 20 mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de 
l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, 
>= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la 
EHE).  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores 
mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una 
curvatura constant en tota la zona.  
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 
filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 
de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 
de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les 
han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a 
increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element 
compost)  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL:  
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:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements.  
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.  
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  
 
 
K31D - ENCOFRAT PER A RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K31DD100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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..  
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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 garantitzi 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. 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 plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
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En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 
que determinin la resistència real del formigó 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  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta 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 per al formigonament:  
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+  
MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la 
secció dels nervis de l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i 
han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de 
l'esforç de pretesat al formigó.  
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El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar 
d'acord amb el tesat de les armadures.  
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 pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva 
forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i 
mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha 
formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
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 VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part 
inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10.  
ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una 
lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una 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 asegurar que no assentaran.  
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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, els elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o 
altres sistemes, 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)  
 
 
K4 - ESTRUCTURES 
K44 - ESTRUCTURES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4415125,K442502C,K4435115,K4435125. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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  
- Biguetes  
- Llindes  
- Corretges  
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)  
- Platina d'acer per a reforç d'estructures, col·locada amb adhesiu  
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, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE 2011, UNE-EN 10025-2  
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- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, 
d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE 2011, UNE-EN 
10025-2  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 
S275J0H o S355J2H, segons EAE 2011, UNE-EN 10210-1  
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o 
S355J2H, segons EAE 2011, UNE-EN 10219-1  
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons 
EAE 2011, UNE-EN 10025-2  
S'han considerat els acabats superficials següents:  
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant  
- Galvanitzat  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació amb soldadura  
- Col·locació amb cargols  
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats  
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó amb resines epoxi de dos components  
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 nivellació definitius  
- Execució de les unions, en el seu cas  
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions 
sense autorització de la DF encara 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 nivellada.  
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:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de 
l'EAE. 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.   
PILARS:  
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm 
per sota del nivell del formigó.  
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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 d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  
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 establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig 
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.  
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 i a l'article 76.2 de 
l'EAE 
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a 
l'article    
       76.2 de l'EAE  
- Posició dels forats: 
     - En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de 
l'EAE 
     - En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 
de l'EAE  
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
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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.  
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la 
corrossió.   
Els mètodes de protecció podran ser: 
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.  
 
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.  
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.  
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es 
pugui dipositar l'aigua de forma permanent.  
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició 
ambiental.   
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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 l'UNE-ENV 1090-2.  
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals 
de l'UNE-ENV 1090-3.  
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits 
addicionals de l'UNE-ENV 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, a menys que així ho expliciti el plec de condicions 
tècniques particulars.  
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 la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  
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.  
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb 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 
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- Per arc de connectors  
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, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus 
d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i 
comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  necessàries per la soldadura, detall de 
les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, referència al pla 
d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats 
segons l'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 precalentament. 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  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb 
l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE 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.  
PLATINA D'ACER PER A REFORÇ D'ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:  
El fabricant de l'adhesiu ha de garantir les característiques mecàniques de l'adhesiu, i la 
compatibilitat amb els materials que s'han d'unir. Ha de subministrar les instruccions 
d'utilització, indicant el procés d'elaboració de la mescla, el temps d'utilització i les temperatures 
a les que es pot utilitzar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLATINA D'ACER PER A REFORÇ D'ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:  
m2 de superfície col·locada segons les especificacions de la DT 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls  
BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, 
ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS AUXILIARS:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el 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 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE).  
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.  
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE).  
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)  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat 
pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.  
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació: 
-Acreditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu 
de qualitat reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i 
del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.   
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de 
la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, 
aquesta serà rebutjada.  
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre 
provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.  
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les 
dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.  
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, 
aquesta haurà de ser aprovada per la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el 
muntatge al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements 
secundaris.   
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els 
elements elaborats al taller, i la documentació del subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada 
per la DF, i com a mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció.  
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Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema.  
UNIONS SOLDADES:  
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 
de l'EAE.  
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.  
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el 
assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.   
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 
970. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona 
autoritzada per la DF.  
UNIONS CARGOLADES:  
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.  
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.  
UNIONS CARGOLADES:  
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.  
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.  
UNIONS SOLDADES:  
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:  
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.  
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades 
amb anterioritat. 
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
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-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia 
addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del 
total de la longitud de les soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i 
unions en T quan aquestes siguin a topar.  
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.  
UNIONS CARGOLADES:  
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per 
a elements secundaris com rigiditzadors.   
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 assaigs no destructius.  
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats  
 
 
K4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K4ZWGCE1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica ceràmica, com ara parets, 
voltes o arcs.  
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Ancoratge sobre fàbrica de pedra, mitjançant rodó d'acer inoxidable o bronze, introduït en el 
forat practicat sobre el suport i reblert posterior amb resina epoxi 
- Ancoratge amb tac d'acer inoxidable, volandera i femella, sobre suport d'obra ceràmica 
formigó o pedra 
- Ancoratge amb tac químic amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i ampolla 
d'adhesiu, sobre suport d'obra de fàbrica de maó massís  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Ancoratge amb rodons 
- Neteja i preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels ancoratges 
- Perforació dels ancoratges 
- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats 
- Col·locació de l'ancoratge, recollida del morter sobrant, i falcat provisional 
- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments 
Ancoratge amb tac d'acer inoxidable: 
- Neteja i preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels ancoratges 
- Perforació dels suports 
- Col·locació de l'ancoratge i fixació del mateix amb el cargol 
Ancoratge amb tac químic: 
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- Neteja i preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels ancoratges 
- Perforació dels suports 
- Introducció de l'ampolla de resines 
- Col·locació de l'ancoratge, recollida de les resines sobrants  
ANCORATGE AMB RODONS:  
Els rodons han d'estar disposat, als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini 
la DF.  
Si es possible, cal evitar que els extrems dels ancoratges estiguin a una mateixa alineació, per 
evitar una nova línia de fractura. 
Els ancoratges han d'estar fixats a les pedres. Mai als junts.  
Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diàmetre igual al doble de la barra 
utilitzada.  
El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter elàstic.  
ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QUÍMIC:  
Ha d'estar situat als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini la DF.  
Cal verificar que el suport te la resistència suficient per assolir les càrregues previstes. 
En fàbriques de maons o de pedra, no s'han de situar les perforacions a prop dels junts. 
Els paraments han d'estar nets de la pols de la perforació i de les restes de morter si es el cas.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han 
d'utilitzar dins del temps màxim establert.  
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua 
regalimi.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QUÍMIC:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
ANCORATGE AMB RODÓ D'ACER INOXIDABLE O BRONZE:  
m de llargària, realment executada d'acord amb la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
K8 - REVESTIMENTS 
K87 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
K878 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K878UF10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials diversos. 
El sistema de neteja a utilitzar dependrà del tipus de pedra, del seu estat de conservació i de la 
naturalesa de les substàncies que es vulguin eliminar.  
S'han considerat els tipus de neteja següents: 
- Sistemes a base d'aigua: 
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     - Aigua nebulitzada 
     - Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments murals 
d'interès històric-artístic) 
     - Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic) 
     - Apòsits aquosos amb materials absorvents 
- Sistemes a base de detergents o productes químics: 
     - Agents quelants en suspensió en un gel 
     - Resines d'intercanvi iònic 
     - Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants. 
- Sistemes abrasius 
- Sistemes manuals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la superfície a netejar 
- Protecció de la resta de la façana 
- Execució de les operacions pròpies de la neteja 
- Repàs i neteja final  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra 
on intervenen conservadors-restauradors: 
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes: 
     - Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
     - Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
     - Dificultat d'accès de l'element a tractar 
- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri: 
     - Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 
     - Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 
     - Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt  
CONDICIONS GENERALS:  
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o 
amb decoloracions. No ha de quedar alterada la textura superficial del parament.  
La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha de restablir 
el transport d'aigua en fase de vapor, ha de facilitar l'absorció dels productes de conservació en 
les successives etapes de tractament, no ha de produir un canvi de color, ni s'ha de percebre 
cap canvi de rugositat de la superfície. No ha de deixar sals en la superfície, ni produir cap 
substància nociva per a la futura conservació. Els mètodes han de ser fàcils de controlar pel 
tècnic restaurador.  
El tractament d'extracció de sals solubles s'ha de repetir fins aconseguir el grau de conducció 
adequat.  
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h 
i sense 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.  
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan hi 
hagi perill de migració de sals a la superfície o formació de taques.  
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el 
material net sense deteriorar immediata o posteriorment l'estructura interna del suport sobre el 
que s'aplica.  
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la façana per 
veure l'efecte de la neteja sobre el material.  
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els elements 
més dèbils de la façana o els que no es netegen.  
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En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que l'element a 
netejar  
Els procediments de neteja amb gels no s'han d'aplicar en pedres molt poroses o molt 
deteriorades.  
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 
l'autorització de la DF.  
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a 
netejar.  
SISTEMES A BASE D'AIGUA:  
S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures.  
S'ha de recollir l'aigua de neteja cada 2 m d'alçària, per evitar el rentat excessiu de la pedra 
inferior per escorriment.  
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja.  
Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de l'aixeta 
s'han de fer anàlisis del contingut de clorurs, sulfats i nitrats.  
La nebulització s'ha de practicar a temperatura ambient, l'aigua no ha d'exercir cap força 
mecànica, ha d'actuar en fase de caiguda i no ha d'impactar directament sobre la superfície de 
la pedra. No s'ha de practicar sobre pedres molt poroses o molt alterades.  
SISTEMES A BASE DE DETERGENTS O PRODUCTES QUÍMICS:  
No s'han de netejar pedres calcàries amb productes amb PH inferior a 7,5. 
No s'han de netejar pedres àcides amb compostos bàsics. 
S'ha de recollir l'aigua de la neteja i de l'esbandida evitant que rellisqui per tot el parament.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA 
SUPERFICIE, EXTRACCIÓ SALS SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT:  
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  
NETEJA AMB BISTURÍ:  
dm2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
K8B - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ 
K8B7 - TRACTAMENT ANTICORROSIU PER ELEMENTS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K8B74C35. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aplicació d'un recobriment de pintura sobre una superfície d'acer amb un grau de preparació 
definida,  mitjançant un conjunt de capes d'imprimació, intermèdies i d'acabat, amb gruixos 
nominals de pel·lícula seca definits, que condueix a una determinada durabilitat del sistema de 
pintura protector segons l'article 30.2 de l'EAE.  
S'han considerat els elements següents:  
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- Estructures 
- Paraments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Aplicació de les capes d'imprimació necessàries i del tipus adient, segons la composició de la 
pintura d'acabat  
- Aplicació de capes de pintura intermèdies. 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat de les capes d'acabat.  
CONDICIONS GENERALS:  
Els sistemes de pintura compliran les prescripcions de la taula 30.3.a. de l'EAE 
Es definirà el sistema de tractament, detallant com mínim: 
-Tipus i gruix de la capa d'imprimació anticorrosiva 
-Tipus i gruixos de les capes intermèdies 
-Tipus i gruixos de les capes d'acabat i retocs  
Cal eliminar de la superfície d'acer la brutícia, pellofes de laminació, restes d'escories de 
soldadures, greixos, humitat superficial i revestiments existents 
La superfície dels elements a pintar es netejarà i prepararà d'acord al tractament de pintura a 
aplicar  
Els mètodes de preparació de la superfície hauran d'obtenir el grau de rugositat definit 
En cas de realitzar-se el pintat a obra dels elements, aquets hauran de ser imprimats a taller 
amb un gruix mínim, per tal d'evitar una oxidació incipient durant l'aplec  
Les pintures que composen el sistema de pintat han de ser compatibles entre si 
Es recomanable que les diferents capes de pintura siguin de diferents colors per tal de poder 
diferenciar-les.  
Es respectaran de forma estricta els períodes d'assecatge i enduriment que aconselli el 
fabricant davant un possible contacte amb l'aigua.  
Caldrà preveure la dificultat de pintat dels elements inaccessibles i pintar-los abans del seu 
muntatge  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS:  
Es comprovarà prèviament que l'estat de la superfície és el previst a la fase anterior  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents: 
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h 
abans i s'han de refer les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
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 més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua 
durant un cert temps  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures: 
- Obertures <=1 m2: No es dedueixen 



cotca, s.a. �       932.187.146
C/ Tuset 8,  5º 1ª Fax     934.152.365
08006 Barcelona secretaria@cotca.com
 www.cotca.com

 

E141585_ME.V01_SV  165 
 

- Obertures >1 m2 i <= 2 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures >2 m2: Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 
Estructural (EAE).  
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.  
 
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 la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  
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:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 
2808)  
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.  
 
 
K9 - PAVIMENTS 
K93 - SOLERES I RECRESCUDES 
K936 - SOLERES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K93628B1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Muntatge d'encofrats 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de dilatació i formigonament 
- Protecció del formigó fresc i curat 
- Desmuntatge dels encofrats  
CONDICIONS GENERALS:  
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No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm 
d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible. 
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir 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:  
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 5 mm/3 m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. 
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
 
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 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE-08).  
 
 
K9C - PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
K9C1 - PAVIMENTS DE TERRATZO LLIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9C1242D. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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:  
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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 de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
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. 
- 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, per al 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:  
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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.  
 
 
KB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
KB1 - BARANES 
KB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KB121VAM. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
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'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o 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:  
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  
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- 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.  
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  
 
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 de utilización DB-SU.  
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-
FDB/1976, «Fachadas defensas: 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:  
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Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 
l'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.  
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DOCUMENT IV.      PLÀNOLS 
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DOCUMENT V.      PLA DE  CONTROL DE QUALITAT 
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Control de qualitat de l’actuació 

En funció del pla de treballs definit i del nivell de control que consideri en el projecte de reparació 

d'acord amb l'EHE 08 i EAE-11 i el plec de prescripcions tècniques particulars de la solució, 

s'estableix el nombre de lots a controlar al llarg del procés constructiu , tant en taller com en obra, 

pel que fa a materials i execució. 

És d’especial importància, garantir la correcta soldabilitat del perfils existents IAE, controlant el 

tipus d’elèctrode així com totes les consideracions establertes ne apartats precedents, relatius a 

la seva execució. 

A partir de la seva realització s'elaboren els informes pertinents , amb l'avaluació dels resultats i la 

interpretació dels mateixos, assistint tècnicament en la presa de decisions, en els casos de 

resultats no concordes amb la normativa vigent. 
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DOCUMENT VI.      PLA D'US I MANTENIMENT 
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Introducció 

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció 

del medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i 

garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. 

Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les instruccions d’ús i 

manteniment que s'especifiquen a continuació. 

L'ús incorrecte i/o la no realització de les operacions de manteniment previst a l’edifici pot 

comportar: 

- La pèrdua de les garanties i assegurances atorgades a l'edificació. 

- L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor 

patrimonial, funcional i estètic. 

- Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de 

l'edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 

- La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció 

sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

- Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments 

de consums d’energia i de contaminació atmosfèrica. 

- La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o 

clausura.  

L'obligatorietat de conservar i mantenir els edificis està reflectida en diverses normatives, entre les 

que es destaquen: 

- Codi Civil. 

- Codi Civil de Catalunya 

- Llei d’Ordenació de l’edificació, Llei 38/1999 de 5 novembre. 

- Codi Tècnic de l’Edificació, Reial Decret 314/2006 de 17 de març. 

- Llei de l'Habitatge  24/1991 de 29 de novembre. 

- Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

- Legislacions sobre els Règims de propietat. 

- Ordenances municipals. 

- Reglamentacions tècniques. 
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Sobre les instruccions d'ús i manteniment 

Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada que, 

juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades -, el Pla 

de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han intervingut en el 

procés edificador, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. Aquest llibre serà lliurat pel 

promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a rebre’l, conservar-lo i transmetre’l.  

 

Instruccions d’ús: 

 

Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – siguin o no 

propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les activitats previstes per 

a les quals va ser projectat i construït.  

 

Els usos previstos a l’edifici són els següents:  

 

Ús principal: Situació: 

Docent (Centres de l’Administració Pública) Sobre rasant 

 

Instruccions de manteniment: 

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i genèriques que 

cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de seguretat, habitabilitat i 

funcionalitat.  

L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides en el Pla 

de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la corresponent 

programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva periodicitat i els 

subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions legals aplicables i les 

prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i usuaris de l’edifici deuran portar a 

terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant a un tècnic competent les operacions 

programades pel seu manteniment. 

Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les operacions 

efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions realitzades, ja siguin de 
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reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació esmentada s’anirà consignant al 

Llibre de l’Edifici. 

A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una relació de 

les seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 

 

REFORÇ ESTRUCTURA 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el projecte. 

Per no alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que no es facin 

modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de càrrega i de protecció 

al foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 

Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de forats en 

parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobreposició de paviments pesants sobre 

els existents (augment de les càrregues permanents), la incorporació d’elements pesants (entre 

d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura 

de forats en sostres per intercomunicació entre plantes.  

Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les diferents zones 

de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 

Sobrecàrrega d’us.................................................................................................5,00 kN/m2 

En les zones d’accessos i evacuació s’afegeix  

una sobrecàrrega d’ús addicional de ....................................................................0,00 kN/m2 

 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions posteriors a la present que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació 

de l’estructura, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte d'un 

tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia estructura 

(recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat de no alterar les 

prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars característiques als originals. 
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Neteja: 

En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els 

productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, s’adoptaran les 

instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 

 

Incidències extraordinàries: 

Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de desguàs s'han de 

reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar l’estructura. 

S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions (oxidacions, 

despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements estructurals, en les seves proteccions 

o en els components que suporta (envans, paviments, obertures, entre d'altres) perquè prenguin 

les mesures oportunes. 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de l’estructura tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 

manteniment. 

De forma general, es tindran en consideració les següents operacions: 

- Inspeccions tècniques de l’estructura. 

- Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 

estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 

-  

III. - Consideracions particulars del projecte respecte els elements constituïts per acer laminat. 

Principalment, el manteniment dels elements constituïts per acer laminat  tindrà com objecte 

detectar, prevenir i resoldre l’ oxidació i la corrosió dels seus elements. 

 

Per tant, caldrà protegir l’estructura de la intempèrie mitjançant els elements constructius 

especificats en projecte, en les condiciones que fixen els Plecs de Condicions adjuntes. 

 

La durabilitat de l’ estructura quedarà garantida mitjançant un programa de manteniment 

concret en base als següents preceptes: 

 

1. Control general del comportament de l’estructura 
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a) Inspecció convencional cada 10 anys. S’ examinarà amb especial atenció, la existència de 

símptomes de danys estructurals que es manifesten en danys en els elements inspeccionats 

(fissures en tancaments a causa de deformacions...). També s’ identificaran danys potencials 

(humitats, condensacions, ús inadequat...). 

 

b) Inspecció cada 15 anys. Amb objecte de descobrir danys de caràcter fràgil, que encara no 

afecten a altres elements no estructurals (tancaments...). En aquest cas s’ observaran 

situacions on puguin produir-se lliscaments no previstos d’unions cargolades, corrosions 

localitzades... 

 

2. Control de l’estat de conservació del material. 

 

Es distingirà segons la classificació de l’ estructura, en funció de la seva exposició: 

 

Estructura metàl·lica o element é interior o no exposat a agents ambientals nocius  (Classes d’ 

exposició C1 y C2 segons taula 6). S’haurà de realitzar una revisió de l’estructura cada cinc 

anys, detectant punts de inici de l’oxidació. En aquests punts i en les zones adjacents s’haurà 

d’alçar, sanejar el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local 

de pintura antioxidant, com a  mínim de les mateixes característiques que la utilitzada en l’obra. 

 

Es realitzarà una revisió exhaustiva de tota l’ estructura cada 15 anys, realitzant un posterior 

pintat total de la mateixa con un material com a mínim de les mateixes característiques que l’ 

utilitzat en l’ obra. 

 

L’ estructura metàl·lica o element és exterior o queda en un ambient d’agressivitat moderada 

(Classe d’ exposició C3 segons taula 6). S’haurà de realitzar una revisió de l’ estructura cada 

tres anys, detectant punts d’ inici de l’ oxidació. En aquests punts i en les zones adjacents 

s’haurà d’alçar, sanejar el material degradat  i protegir la zona deteriorada mitjançant la 

imprimació local de pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que la 

utilitzada en l’ obra. 

 

Es realitzarà una revisió exhaustiva de tota l’ estructura cada 10 anys, realitzant un posterior 

pintat total de la mateixa con un material com a mínim de les mateixes característiques que l’ 

utilitzat en la obra. 

 

L’ estructura metàl·lica és exterior i exposada a un ambient d’ agressivitat elevada (Classe de 

exposició C4 y C5 segons taula 6). S’haurà de realitzar una revisió de l’ estructura anual, 

detectant punts d’ inici de l’ oxidació. En aquests punts i en les zones adjacents s’haurà d’alçar, 
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sanejar el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant l’ imprimació local de 

pintura antioxidant, com a mínim de les mateixes característiques que l’ utilitzada en l’ obra. 

 

Es realitzarà una revisió exhaustiva de tota l’ estructura cada 5 anys, realitzant un posterior 

pintat total de la mateixa amb un material com a mínim de les mateixes característiques que l’ 

utilitzat en l’ obra. 

 

En el present cas la classe d’ exposició es del tipus C3. Les inspeccions es coordinaran fent 

coincidir los dos conceptes: comportament de l’ estructura i conservació del material. 

 

Designació Pèrdua de massa per unitat de superfície/pèrdua de grossor en el primer any, 

acers amb contingut baix de carboni 

 Classe d’ exposició a la 

corrosió atmosfèrica. 
Pèrdua de massa g/m2 Pèrdua de grossor μm 

C1 Molt baixa d10 d1.3 

C2 Baixa >10 fins 200 >1.3 fins 25 

C3 Mitja >200 fins 400 >25 fins 50 

C4  Alta >400 fins  650 >50 fins 80 

C5-I Molt alta (Industrial) >650 fins 1500 >80 fins 200 

C5-M Molt alta (marina) >80 fins 200 >30 fins 60 

Taula 6 

 

IV. - Consideracions particulars del projecte respecte els elements constituïts de formigó armat 

 
Bàsicament, el manteniment haurà de fer front a la detecció, prevenció i reparació de l’oxidació 

i la corrosió de les seves armadures. 

 

La durabilitat de l’estructura quedarà garantida mitjançant un programa de manteniment concret 

en base als següents preceptes: 

 

L’ estructura de formigó és interior (Classe d’ exposició I segons taula 8.2.2 del capitulo II de la 

Instrucció EHE). Serà precisa una revisió dels elements als dos anys d’ haver estat construïts i 

després establir una revisió dels mateixos cada 10 anys amb objecte de detectar possibles 

fissuracions, carbonatatzacions o anomalies dels paràmetres. 
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Si les fissuracions resulten visibles, serà convenient procedir a la injecció i protecció d’aquestes 

amb algun tipus de resina epoxídica. Així mateix, si s’ observen zones profunditzades de 

carbonatació anòmales, serà convenient procedir a la protecció mitjançant pintures protectores 

anti - carbonatació. 

 

L’ estructura de formigó és exterior o queda immersa en un ambient humit (Classe d’ exposició 

IIa y IIb segons taula 8.2.2 i classe especifica d’ exposició tipus H segons taula 8.2.3a del 

capítol II de la Instrucció EHE). Serà precisa una revisió dels  elements a l’ any d’haver sigut 

construïda i després establir una revisió dels mateixos cada dos anys amb objecte de detectar 

possibles fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paràmetres. 

 

Si les fissuracions resulten visibles, serà convenient procedir a la injecció i protecció d’aquestes 

amb algun tipus de resina epoxídica. Així mateix, si s’ observen zones profunditzades de 

carbonatació anòmales, serà convenient procedir a la protecció mitjançant pintures protectores 

anti - carbonatació. 

 

L’ estructura de formigó queda exposada a un ambient d’ agressivitat elevada (Classe de 

exposició IIIa, IIIb, IIIc i IV segons taula 8.2.2 i la resta de las classes especifiques d’ exposició 

segons taula 8.2.3a del capítol II de la Instrucció EHE). Serà precisa una imprimació amb 

resina epoxi de tots els paraments dels seus elements després d’ haver-se completat el fraguat 

i procedir a una revisió després de sis mesos d’haver estat construït. Posteriorment es sotmetrà 

a l’estructura a un programa de revisions cada dos anys amb objecte de detectar possibles 

fissuracions, carbonatacions o anomalies dels paràmetres. 

 

Si les fissuracions resulten visibles, serà convenient procedir a la injecció i protecció d’aquestes 

amb algun tipus de resina epoxídica. Així mateix, si s’ observen zones profunditzades de 

carbonatació anòmales, serà convenient procedir a la protecció mitjançant pintures protectores 

anti - carbonatació. 

 

Serà, a més, preceptiva una nova imprimació de pintura anti- carbonatació cada cinc anys, 

excepte indicació expressa del fabricant de la pintura en relació a un altre calendari, que no 

serà superior a 10 anys. 

 
 

Barcelona, Abril  de 2014 
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ANNEX I.   INFORME DE RESULTATS ASSAIG DINÀMIC (PREVI REFORÇ)  
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INFORME FINAL DE RESULTATS DE LES PROVES DINÀMIQUES 
EN L’ESCALA PRINCIPAL DE L’ESCOLA UNIVERSITÀRIA DE VETERINÀRIA 

 - UAB - DE BELLATERRA  (BARCELONA) 
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1. INTRODUCCIÓ I ANTECEDENTS 

La present nota tècnica te per objecte establir i definir l’estat actual de l’estructura que configura  l’escala de 

veterinària de la UAB.  

Per tal de definir el seu estat actual, tant estructuralment com d’ús i confort pels usuaris, sa dut a terme un 

estudi experimental dinàmic per tal de valorar tant la rigidesa global de l’estructura com la seva resposta da-

vant la seva excitació artificial mitjançant el pas de vianants i usuaris. 

Per dur a terme l’estudi s’ha desenvolupat un assaig dinàmic mitjançant l’anàlisi de freqüències  amb accele-

ròmetres monoaxials.  

2. PLA D’ASSAIGS 

2.1.  Metodologia adoptada en l’assaig dinàmic. 

En aquest apartat es defineix la metodologia, equip i localització dels punts en els quals es van realitzar els 

assajos dinàmics per a l'anàlisi i verificació de l'estat actual de l’estructura. Es descriu l'equip utilitzat i es de-

fineixen els procediments d'assaig, d'acord amb la normativa vigent.  En l’annex “Acta de resultats” se repre-

senten  els esquemes i el procés d’aplicació per a la verificació d'Estats Límit de Servei (Vibracions).  

Totes les proves de càrrega esvaren desenvolupar segons la següent normativa i recomanacions: 

- Instrucción de Hormigón Estructural, EHE (2008). 

- Standard DIN 4150, Standart SN 640312, Directive KDT 046/72, Draft ISO/DIS 4866. 

- Standard ISO 2631, Directive VDI 2057, BRE Digest 278, BS 5400, BS 6472, NCB Canadá Co-

mentary A, Regulations SBA, relativas a vibraciones en estructuras. 

- Recomendaciones y manuales técnicos E-8 del CICCP, ache GEHO-ATEP. Problemas de vibra-

ciones en estructuras. 

- Codi Tècnic de Edificació - Documento Bàsic - Accions en Edificació 

- Codi Tècnic de Edificació - Documento Bàsic - Seguretat Estructural 

 

2.2.   Instrumentació 

El sistema de mesura utilitzat està basat en mesures realitzades mitjançant acceleròmetres mono i triaxials. 

Transductors:

 

 Els transductors estan constituïts per un acceleròmetre del tipus ICP, que consta d'un element 

sensor ceràmic suspès dins d'una caixa de titani hermètica. 

 



cotca, s.a. �   93 218 71 46 
C/. Tuset, 8, 5º 1ª Fax 93 415 23 65 
08006 BARCELONA secretaria@cotca.com 

 

E141585 _InF(FI)_V01_SV 
 

4 

Referència: PCB 333B32 

Rang d'acceleració: ±50 g. 

Rang de freqüències: 0.5-3000 Hz. 

Sensibilitat: 100 mV/g. 

Pes: 4 grams. 

Receptor de senyal: L'equip que rep la senyal és un Scadas Mobile fabricat per LMS. Aquest equip està format 

per un mòdul V4 amb quatre canals d'entrada per a diversos sensors i un mòdul XSI que transmet el senyal a 

l'ordinador i permet la connexió de l'equip a la xarxa. L'equip pot funcionar amb corrent continua, connectat 

a la xarxa elèctrica, o de forma autònoma gràcies a la bateria recarregable inclosa en ell i el nivell de la qual 

de càrrega pot observar en el frontal de l'equip. 

Monitoratge, anàlisi i adquisició de dades

Les prestacions del programari permeten entre altres funcions: el calibratge dels canals des de l'ordinador, el 

control mitjançant visualització dels valors de 4 canals, la visualització en temps real de gràfiques accelera-

ció/temps, filtrat del senyal, càlcul de la freqüència pico a bec, anàlisi freqüencial utilitzant la transformada 

de Fourier, trobar l'espectre de freqüències, anàlisi modal i impressió de resultats. 

: La senyal de sortida del Scadas Mobile de cada canal és transmesa 

a l'ordinador a través d'un cable de ethernet. L'ordinador utilitzat és un Acer S1800, de 1000 MHz, de 40 Gb 

de disc dur i 120MB de RAM. El PC mitjançant un programa específicament dissenyat per a aquest tipus d'a-

plicacions, és capaç de monitoritzar les lectures, processar les dades i guardar la informació.  

2.3. Assaig dinàmic  

L'assaig dinàmic per a la determinació de freqüències de vibració consisteix en la mesura i el registre de la vi-

bració experimentada per un tram sota l'efecte d'una excitació produïda de forma artificial. El mètode consis-

teix a induir una excitació en l'element estructural mitjançant elements o persones en moviment. El desenvo-

lupament de l’assaig es basa en la disposició i instal·lació, en centre de tram d’estructura i/o en zones especí-

fiques d’estudi, d’un acceleròmetre d’alta sensibilitat. El sistema d’excitació de l’estructura es realitza mitjan-

çant el salt d’una persona de 0,80 kN. En aquest cas específic d’escales també s’han intercalat amb excitaci-

ons de pas de vianants baixant les escales a pas lleuger. L'excitació produïda, en termes de vibracions, és re-

gistrada mitjançant acceleròmetres piezoresistius. El mètode és especialment apropiat per a forjats amb llosa 

de formigó, forjats de bigueta metàl·lica o de formigó, però també s'ha utilitzat per a llosa de formigó amb i 

sense bigues. 

Els assajos es realitzen amb el propòsit de valorar el nivell de vibració en els forjats existents degudes al mo-

viment rítmic de persones. L’assaig es basa en la mesura i registre de la vibració experimentada en un tram 
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sota l’efecte d’una excitació produïda artificialment, determinant experimentalment les freqüències corres-

ponents a modes pròpies de vibració d'aquests elements, que estan lligades tant a la rigidesa, al nivell de càr-

rega existent, com a les condicions de contorn dels mateixos. Addicionalment permeten analitzar el compor-

tament dinàmic dels elements a partir de tota la gamma de freqüències, els valors d'acceleració, velocitat i 

desplaçament considerats, a través de l'anàlisi de les corbes acceleració/temps registrades davant de càrre-

gues de tipus dinàmic. 

3. RESULTATS OBTINGUTS  

A partir d’aquest valors obtinguts, les freqüències mínimes obtingudes han estat de 4.50 Hz i 4.60 Hz, les 

quals es corresponen bàsicament a tots els centres de tram d’escala del sostre de la planta baixa (o principal). 

Els valors obtinguts de freqüència són similars en tant el tipus d’excitació (salt o pas lleuger de vianant), la 

qual cosa implica que la càrrega artificial aplicada produeix una excitació que es correspon a la mínima ener-

gia necessària per fer vibrar l’estructura “freqüència natural d’excitació Æ 1ª freqüència pròpia) 

Respecte a la valoració del nivell de vibració, cal comentar que una estructura es comporta adequadament 

front a les vibracions degudes a accions dinàmiques, si la freqüència de l’acció d’aquesta (freqüència 

d’excitació) s’aparta suficientment de les seves freqüències pròpies i harmònics. En el cas que ens ocupa, la 

resposta de l’estructura és inadequada

És ben sabut  que les freqüències d’excitació (mitges obtingudes de nombrosos estudis d’investigació) que 

produeix una persona caminant, caminant de forma lleugera i corrent a poc a poc són de 2.00-2.30 i 2.50 Hz, 

respectivament. Així mateix, aquestes produeixen  sobre l’estructura (escala) una màxima carrega d’excitació 

en les freqüències corresponents al 1ºr, 2º i 3º harmònics. En el nostre cas, 

 pel tipus d’ús per la qual va estar projectada. 

la resposta substancial ha estat 

observada en el segon harmònic (2*2,30=4,60 Hz)

Per tant, per tal d’evitar ressonància en el segon harmònic de totes les possibles funcions de d’excitació (càr-

rega - temps), la freqüència fonamental recomanable ha d’estar com a mínim de 7-8 Hz. 

 la qual succeeix al coincidir amb la 1ª freqüència (freqüèn-

cia fonamental o natural de vibració) de l’estructura (4,60 Hz). Per tant,e s pot observar com la ressonància 

ha estat excitada (s’ha produït) pel 2on harmònic de la càrrega d’excitació. 

En el seu respecte, la CTE, estableix que una estructura de pis susceptible de patir vibracions per efecte rítmic 

de les persones, es suficientment rígida se la freqüència natural de vibració és superior a 8 Hz en el cas de 

gimnàs i poliesportius, 7 Hz en sales de festa i locals de pública concurrència sense seients fixes. 
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4. CONCLUSIONS 

D'acord amb els assajos de camp realitzats (assaig dinàmic) i del seu posterior anàlisi, es pot concloure que: 

- En funció els valors límit de vibració, l’escala analitzada es comporta inadequadament davant 

vibracions degudes a accions dinàmiques (accions rítmiques de persones), ja que la freqüèn-

cia de l'acció dinàmica induïda en els assajos dinàmics, no

-  Particularment, els valors presentats en l'apartat 4.3.4 del CTE-DB-Seguretat Estructural, es-

tableix que una estructura de pis susceptible de patir vibracions per efecte rítmic de les per-

sones, es suficientment rígida se la freqüència natural de vibració és superior a 8 Hz en el cas 

de gimnàs i poliesportius, 7 Hz en sales de festa i locals de pública concurrència sense seients 

fixes. En el cas que ens ocupa, la freqüència obtinguda és de 4.60 Hz, inferior als mínims re-

comanables i establerts per normativa. 

 s'aparta suficientment dels valors 

de freqüència establerts per la normativa vigent, produint-se una ressonància del segon har-

mònic la qual coincideix amb la freqüencial natural de l’estructura. 

 

Per tant, es recomana la realització d’un estudi de reforç estructural de l’escala per tal que quedin mitigades 

les disfuncions detectades, de forma que es garanteixin les condicions de seguretat, estabilitat, resistència i 

funcionalitat, requerides en aquests tipus d’estructures. 

 

Barcelona, 31 de març de 2014 

 

 

Director Departament 
Patologies  

          Director Departament 
d’Enginyeria 

  

                         Valentí Ródenas Alías 
Enginyer d’Edificació 

Sergi Villalba Herrero                                                                                                                                  
Doctor Enginyer Industrial 
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ANNEX I. ACTES DE RESULTATS DELS ASSAIGS REALITZATS (DINÀMICS) 
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PETICIONARIO:       REF.: 
      
     
  
 
OBRA: ESCALERA UNIVERSIDAD AUTONOMOA VETERINARIA 
 
DIRECCIÓN: CAMPUS AUTONOMA 
 
POBLACIÓN: TERRASSA 
 
Nº ALBARÁN:       Nº MUESTRA:  
 
N/REF.:  
 
ESTE INFORME CONSTA DE 20 PÁGINAS 
 
 
MATERIAL OBJETO DEL ENSAYO: 
 

- Instrumentación. 
 
 
 
ENSAYOS SOLICITADOS: 
 
 - I03 Ensayos dinámicos. Registro de curvas aceleración-tiempo. Análisis frecuencial. 

Acelerómetro monoaxial. (30 uds.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fecha entrada: 01/04/2013  Fecha fin: 11/03/2014      Técnico: Vicente Alegre 
 
 
 
 

COTCA, S.A. 
C/ Tuset, 8-10 5º 3ª 
08006 BARCELONA 
CIF: A-08574816 

P-1921 
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EQUIPO DE MEDIDA 
 

- Transductores: 

 

Los transductores están constituidos por acelerómetros del tipo ICP, que constan de un 

elemento sensor cerámico suspendido dentro de una caja de titanio hermética. 

 

x Acelerómetro monoaxial: 

   Referencia: PCB 333B32 

   Rango de aceleración: ±50 g 

   Rango de frecuencias: 0,5-3000 Hz. 

   Sensibilidad: 100 mV/g  

   Peso: 4 gramos. 

 

x Acelerómetro triaxial: 

   Referencia: KS 813B (nº serie 09046) 

   Rango de aceleración: ±56 g. 

   Rango de frecuencias: 0,2-8000 Hz. 

   Sensibilidad: 100 mV/g  

   Peso: 115 gramos. 

 

 

- Equipo receptor de señal: 

 

El equipo que recibe la señal es un Scadas Mobile fabricado por LMS. Este equipo está 

formado por un modulo V4 con cuatro canales de entrada para diversos sensores y un módulo XSI 

que transmite la señal al ordenador y permite la conexión del equipo a la red. 

 

El equipo puede funcionar con corriente continua, conectado a la red eléctrica, o de forma 

autónoma gracias a la batería recargable incluida en él y cuyo nivel de carga puede observarse en el 

frontal del equipo. 
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- Monitorización, análisis y adquisición de datos: 

 

La señal de salida del Scadas Mobile de cada canal es transmitida al ordenador a través de 

un cable de ethernet. 

 

El ordenador utilizado es un Acer S 1800, de 1000 MHz, de 40 Gb de disco duro y 120 MB de 

RAM. El PC mediante un software específicamente diseñado para este tipo de aplicaciones, es capaz 

de monitorizar las lecturas, procesar los datos y guardar la información. 

 

Las prestaciones del software permiten entre otras funciones: la calibración de los canales 

desde el ordenador, el control mediante display de los valores de 4 canales, la visualización en 

tiempo real de gráficas aceleración/tiempo, filtrado de la señal, cálculo de la frecuencia pico a pico, 

análisis frecuencial utilizando la transformada de Fourier, encontrar el espectro de frecuencias, 

análisis modal e impresión de resultados. 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO 

 

 Registro de señales aceleración tiempo en elementos analizados como respuesta a 

excitaciones exteriores. 

 

 Análisis frecuencial para determinación de frecuencias propias de vibración en los elementos. 

 

 Análisis de la señal para cuantificación de la magnitud de la respuesta. 

 

 Análisis de la señal para la cuantifición de la magnitud de la respuesta 
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DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS ENSAYADOS: 

 

- Escalera, planta baja a planta primera y planta baja a planta sótano 

 

 

FUENTE DE EXCITACIÓN: 

 

Tipo Descripción fuente Peso/carac Nº fuentes Usada 

1 Salto persona 70 1 X 

2 Persona andando    

3 Persona corriendo 70 1 X 

4 Vehículo turismo circulando    

5 Vehículo turismo + obstáculo RILEM    

6 Camión circulando    

7 Camión + obstáculo RILEM    

8 Martillo de goma    

9 Peso suspendido    
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
C/ Cerdanyola del Vallès, 1 nau 2 
Polígon Industrial Els Pinetons 
08291  Ripollet (Barcelona) 
Telf.: 93 691 69 96   
Fax: 93 691 79 68 
e-mail: cotca@recol.es 
 

 
 
 
Laboratori d'Assaigs de la Construcció 
 

 ACTA DE RESULTADOS 
 

CONTROL TÉCNICO CATALÁN, S.A. Página 5 de 20 NA-E00 Rev12 
 
En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/99 de 13 de diciembre, los datos de carácter personal se incorporarán a un fichero titularidad de CONTROL TÉCNICO CATALÁN, S.A., protegido 
con las medidas de seguridad legalmente establecidas. Los derechos de acceso, de oposición, de rectificación y cancelación podrán dirigirse a la dirección electrónica 
j.calero.lab@cotca.com, o enviando un escrito a la c/ Cerdanyola del Vallès, 1 nave 2, 08291 (Barcelona). 

 

RESULTADOS: 

ESCALERA PLANTA BAJA A PLANTA PRIMERA 

Ref. Localización 
Tipo 

aceleró-
metro 

Dirección 
aceleró-
metro 

Tipo 
exict.

VETERINARIA (D121) 
RELLANO PLANTA PRIMERA Monoaxial Z 1 

½ TRAMO PLANTA PRIMERA A PLANTA BAJA Triaxial Z 1* 

VETERINARIA (D122) 
RELLANO PLANTA PRIMERA Monoaxial Z 2 

½ TRAMO PLANTA PRIMERA A PLANTA BAJA Triaxial Z 2 

VETERINARIA (D123) 
RELLANO PLANTA PRIMERA Monoaxial Z 2 

½ TRAMO PLANTA PRIMERA A PLANTA BAJA Triaxial Z 2 

VETERINARIA (D124) 

RELLANO ENTRE PLANTA PRIMERA Y PLANTA 
BAJA Monoaxial Z 1 

½ TRAMO PLANTA PRIMERA A PLANTA BAJA Triaxial Z 1* 

VETERINARIA (D125) 

RELLANO ENTRE PLANTA PRIMERA Y PLANTA 
BAJA Monoaxial Z 1* 

½ TRAMO PLANTA PRIMERA A PLANTA BAJA Triaxial Z 1 

VETERINARIA (D126) 

RELLANO ENTRE PLANTA PRIMERA Y PLANTA 
BAJA Monoaxial Z 1 

½ SEGUNDO TRAMO Triaxial Z 1* 

VETERINARIA (D127) 

RELLANO ENTRE PLANTA PRIMERA Y PLANTA 
BAJA Monoaxial Z 2 

½ SEGUNDO TRAMO Triaxial Z 2 

 
*SALTO 
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ESCALERA PLANTA BAJA A PLANTA SOTANO 

Ref. Localización 
Tipo 

aceleró-
metro 

Dirección 
aceleró-
metro 

Tipo 
exict.

VETERINARIA (D128) 
RELLANO PLANTA BAJA Monoaxial Z 1* 

½ PRIMER TRAMO Triaxial Z 1 

VETERINARIA (D129) 
RELLANO PLANTA BAJA Monoaxial Z 1 

½ PRIMER TRAMO Triaxial Z 1* 

VETERINARIA (D130) 
RELLANO PLANTA BAJA Monoaxial Z 2 

½ PRIMER TRAMO Triaxial Z 2 

VETERINARIA (D131) 
RELLANO INTERMEDIO Monoaxial Z 1* 

½ PRIMER TRAMO Triaxial Z 1 

VETERINARIA (D132) 
RELLANO INTERMEDIO Monoaxial Z 1* 

½ PRIMER TRAMO Triaxial Z 1 

VETERINARIA (D133) 
RELLANO INTERMEDIO Monoaxial Z 1 

½ SEGUNDO TRAMO Triaxial Z 1* 

VETERINARIA (D134) 
RELLANO INTERMEDIO Monoaxial Z 1 

½ SEGUNDO TRAMO Triaxial Z 1* 

VETERINARIA (D135) 
½ SEGUNDO TRAMO Monoaxial Z 1* 

½ SEGUNDO TRAMO Triaxial Z 1* 

*SALTO 
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Ref. 

Dirección 
aceleró-
metro 

Frecuencia (Hz) a Velocidad  

1ª 2ª (10-3 g) (mm/s) 

VETERINARIA 
(D121) 

Z 4,7 0,0673 - 

Z 4,9 10,3 0,04143 - 

VETERINARIA 
(D122) 

Z 4,8 0,04169 - 

Z 
4,8 0,0314 - 

VETERINARIA 
(D123) 

Z 4,6 0,0532 - 

Z 4,6 0,05698 - 

VETERINARIA 
(D124) 

Z 
4,8 0,03118 - 

Z 4,8 10,2 0,0605806 - 

VETERINARIA 
(D125) 

Z 4,8 14,5 0,02347 - 

Z 
4,9 19,3 0,0308091 - 

VETERINARIA 
(D126) 

Z 4,9 10,2 0,0300068 - 

Z 4,9 10,2 0,0760 - 

VETERINARIA 
(D127) 

Z 
4,8 10,0 0,0217828 - 

Z 4,8 10,0 0.0306741 - 

VETERINARIA 
(D128) 

Z 10,3 25,8 0,0481057 - 

Z 
4,6 10,5 0,0343965 - 

VETERINARIA 
(D129) 

Z 10,2 0,0217596 - 

Z 4,9 11,8 0,674163 - 

VETERINARIA 
(D130) 

Z 
4,6 12,3 0,0191405 - 

Z 4,6 12,.3 0,0965741 - 
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Ref. 

Dirección 
aceleró-
metro 

Frecuencia (Hz) a Velocidad  

1ª 2ª (10-3 g) (mm/s) 

VETERINARIA 
(D131) 

Z 4,6  0,0267125  

Z 
4,6 10,5 0,0295632  

VETERINARIA 
(D132) 

Z 8,7 10,9 0,0327687  

Z 10,5 12,1 0,034  

VETERINARIA 
(D133) 

Z 
4,8 10,5 0,0253663  

Z 4,6 7,6 0,21522  

VETERINARIA 
(D134) 

Z 5,7  0,0254049  

Z 
4,5 7,6 0,20008  

VETERINARIA 
(D135) 

Z 4,8  0,0718674  

Z 4,5 10,9 0,198363  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Técnico Responsable      Director Técnico 
 
 
 
 

Luis Alegre Heitzmann     Vicente Alegre Heitzmann 
          Arquitecto       Ingeniero C.C.P 

 
 

Ripollet, 11 de Marzo de 2014 
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EMACO® S88 Tixotrópico    FT 2.2.07 

Mortero tixotrópico, de alta compatibilidad con el hormigón, para 
reparación estructural. 
 
 
 
Campo de aplicación 
- Aplicable en interiores, exteriores, en vertical y en 

horizontal. 
- Reparación de elementos estructurales: vigas de 

hormigón armado o pretensado bajo cargas estáticas o 
dinámicas y pilares, entre otros. 

- Reparaciones de cualquier tipo de hormigón 
deteriorado. 

- Trabajos de mantenimiento de industrias mecánicas, 
particularmente en lugares donde se manejen aceites 
minerales, lubricantes, etc. 

 
Consultar con el Departamento Técnico cualquier aplicación 
no prevista en esta relación. 
 

 
 
Propiedades 
- Elevadas resistencias mecánicas, tanto iniciales 

como finales. 
- Retracción compensada. 
- Tixotrópico. 
- Exento de cloruros y agregados metálicos. 
- Buena trabajabilidad. Exento de exudación. 
- Elevada adherencia al hormigón con puente de 

unión. 
- Excelente durabilidad incluso en ambientes 

agresivos. 
- Listo para su empleo. Tan sólo precisa mezclado 

con agua.   
- Reducida absorción de agua por capilaridad. 
- Elevada impermeabilidad al agua. 

- Permeable al vapor de agua. 
- Alta resistencia a la carbonatación. 
- Elevada compatibilidad dimensional con el 

hormigón. 
- Elevada compatibilidad química y electroquímica 

con el hormigón. 

 
Base del material 
Cemento, áridos seleccionados, adiciones y fibras sintéticas 
de poliacrilonitrilo. 
 
Modo de utilización 
(a) Soporte:   Deberá ser firme (resistencia a tracción 
mínima de 1 MPa), limpio, exento de lechada de cemento, 
aceites, grasas, polvo, restos de desencofrantes, curadores, 
pinturas antiguas, etc.  
 
Se eliminará el hormigón deteriorado o lechada mediante 
medios mecánicos hasta obtener una superficie irregular a 
fin de dar al mortero la adherencia  necesaria.  
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UNE EN 1504 - 3 
Mortero tipo CC (a base de cemento hidráulico) para 

la reparación estructural del hormigón  
Resistencia a compresión Clase R4 
Contenido en cloruros ≤ 0,05% 
Adherencia ≥ 2,0 MPa 
Compatibilidad térmica (ciclos 
enfriamiento brusco): ≥ 2,0 MPa 

Resistencia a la carbonatación Pasa 
Módulo elástico > 20 GPa 
Absorción capilar ≤ 0,5Kg/m2h 0.5 
Reacción al fuego Clase A1 
Sustancias peligrosas Cumple con 5.4 
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El tratamiento debe ser suficiente para conseguir un 
cajeado en los extremos de un mínimo de 1 cm. 
 
En caso de existir armaduras a la vista deberán 
desoxidarse con chorro de arena, hasta grado SA 21/2  
según DIN 55928 y aplicar protección anticorrosiva  
EMACO Epoxiprimer BP (ver ficha técnica núm. 2.1.01).  
 
La temperatura del soporte debe ser como mínimo de +5ºC 
y como máximo de +30ºC y se procurará que las 
temperaturas sean uniformes durante la aplicación y el 
endurecimiento del material. 
 
(b) Puente de unión: Para asegurar la buena adherencia 
del EMACO S88 Tixotrópico puede emplearse puente de 
unión.  
 
Soporte Seco: 
Se empleará EMACO Epoxiprimer BP (ver ficha técnica 
núm. 2.1.01). 
 
Soporte Húmedo: 
Se aplicará MASTERSEAL 200 (ver ficha núm. 2.1.02) o 
EMACO NANOCRETE AP (ver ficha técnica nº2.1.20).  
 
EMACO S88 Tixotrópico debe aplicarse sobre el puente de 
unión mientras esté fresco, es decir, 3 horas en el caso del 
EMACO Epoxiprimer BP (a 20ºC); 30 minutos en el caso del 
MASTERSEAL 200 (a 20ºC). 
 
El uso de puente de unión no es imprescindible en el caso 
de aplicación por proyección. 
 
(c) Mezcla: Añadir poco apoco el contenido del saco de 
EMACO S88 Tixotrópico sobre el agua de amasado  
previamente dispuesta en un recipiente limpio.  
 
Mezclar con un taladro provisto de agitador de doble disco 
tipo M34 a bajas revoluciones (400 r.p.m), hormigonera 
tradicional o mezcladora mecánica tipo COLLOMIX, durante 
un mínimo de 3 minutos, hasta obtener una masa 
homogénea y sin grumos. 
 
Esperar 5 minutos y mezclar otra vez durante poco tiempo.  
 
(d) Aplicación: Una vez amasado el EMACO S88 
Tixotrópico puede aplicarse mediante llana o por 
proyección.  
 
En caso de aplicar sobre puente de unión, la colocación 
deberá realizarse mientras éste se mantiene en estado 
fresco.  
 
El acabado se le puede dar con la misma llana o bien 
fratasándolo mediante el empleo de talocha, entre otros. 
 
Nunca añadir agua sobre el mortero que haya perdido su 
trabajabilidad pues se perderían sus propiedades. 
 
(e) Curado: El curado del EMACO S88 Tixotrópico es 
imprescindible durante al menos las 24 horas siguientes a 
la aplicación, para evitar la evaporación del agua de 
hidratación y asegurar que el producto alcance las 
propiedades previstas. 
 
En circunstancias adversas como viento, sol, sequedad, 
etc., podrá ser necesario prolongar el curado hasta 7 días. 
 

Para ello, lo mejor es rociar con agua y tapar la superficie 
con plásticos. También puede emplearse un sistema de 
regado automático o en caso de superficies que no vayan a 
ser pintadas posteriormente, puede utilizarse un líquido de 
curado de la gama BASF- CC, cuidando que cubra por 
completo la superficie. 
 
Limpieza de herramientas y útiles de trabajo 
Los restos de EMACO S88 Tixotrópico pueden limpiarse 
con agua en estado fresco. Una vez endurecido sólo puede 
limpiarse mecánicamente. 
 
Consumo 
El consumo aproximado es de 2,2 Kg de mortero amasado 
por m2 y mm de espesor aplicado (aprox. 1,8 kg. de mortero 
seco por m2 y mm de espesor).  
 
Con 25 kg de material se preparan aproximadamente 12 
litros de mortero. 
 
Estos consumos son teóricos y deberán determinarse  
para cada obra en particular mediante ensayos 
representativos "in situ". 
 
Presentación  
EMACO S88 Tixotrópico se presenta en sacos de 25 Kg. 
 
Almacenaje 
Almacenar el producto en sus envases originales 
herméticamente cerrados, en lugar seco y protegido contra 
la humedad. 
 
Almacenado correctamente EMACO S88 Tixotrópico se 
conserva hasta 12 meses desde su fecha de fabricación. 
 
Manipulación y transporte 
Para la manipulación de este producto deberán observarse 
las medidas preventivas habituales en el manejo de 
productos químicos, por ejemplo no comer, fumar ni beber 
durante el trabajo y lavarse las manos antes de una pausa y 
al finalizar el trabajo. 
 
Puede consultarse la información específica de seguridad 
en el manejo y transporte de este producto en la Hoja de 
Datos de Seguridad del mismo. 
 
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de 
acuerdo con la legislación vigente y es responsabilidad del 
poseedor final del producto. 
 
Debe tenerse en cuenta 
- No aplicar sobre soportes a temperaturas inferiores a 

+5ºC ni superiores a +30ºC. 
- No añadir cemento, arena ni otras sustancias que 

puedan afectar a las propiedades del material 
endurecido. 

- No añadir más agua sobre el mortero que haya perdido 
su consistencia ni reamasar. 

- Reparaciones en paramentos horizontales donde se 
esperen altas resistencias a la abrasión se recomienda 
el empleo de MASTERTOP 116 (ver ficha técnica núm. 
3.1.9.01) o otros productos de la gama MASTERTOP®. 
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Datos Técnicos 
 

Características Método de ensayo Unidades Valores 

Densidad amasado: - g/cm3 aprox. 2,2  

Agua de amasado: - l/saco 25 kg aprox. 3,8 

Temperatura de aplicación (soporte y material): - ºC de +5 a +30 

Tiempo de maduración: - minutos aprox. 3  

Tiempo de trabajabilidad: - minutos aprox. 60 

Espesores aplicables: - mm de 10 a 40 

Absorción capilar: UNE - EN 13057 kg/m2 h0,5 < 0,5 

Resistencia a la carbonatación: UNE - EN 13295 mm aprox. 1  
(hormigón patrón 4,8) 

Contenido en cloruros: UNE EN 1015 - 17 % < 0,05 

Resistencia a compresión:    

- tras 1 día: 
UNE - EN 12190 MPa 

aprox. 25 

- tras 7 días: aprox. 55 

- tras 28 días: aprox. 70  

Resistencia a flexotracción:    

- tras 1 día: 
UNE - EN 12190 

MPa aprox. 5 

- tras 7 días: aprox. 9 

- tras 28 días: aprox. 10 

Resistencia a la abrasión (Böhme): UNE 13892-3:2006 cm3/50cm2 8,4 (A9) 

Módulo de elasticidad tras 28 días: UNE - EN 13412 MPa aprox. 32.000 

Adherencia al hormigón: UNE - EN 1542 MPa > 2,2 

Adherencia al hormigón tras ciclos térmicos: UNE - EN 13687 MPa > 2,2 

Expansión: UNE - EN 12617-4 % < 0,08 

Retracción: UNE - EN 12617-4 % < 0,08 

Los tiempos de endurecimiento están medidos a 22ºC y 65% de H.R, a excepción de aquellos ensayos que marcan parámetros 

diferentes. Temperaturas superiores y/o H.R. inferiores pueden acortar estos tiempos y viceversa. Los datos técnicos reflejados son fruto 

de resultados estadísticos y no representan mínimos garantizados. Si se desean datos de control pueden solicitarse las "Especificaciones 

de venta" del producto a nuestro Departamento Técnico. 

 
  
 
 
 

 
 
 
 
BASF Construction Chemicals España, S.L. 
Basters, 15 
08184 PALAU-SOLITÀ i PLEGAMANS (Barcelona) 
Telf.: 93 862 00 00 - Fax 93 862 00 20 
Internet: http://www.constructionsystems.basf-cc.es 

NOTA: 
La presente ficha técnica sirve, al igual que todas las demás recomendaciones e información técnica, únicamente para la descripción de las características 
del producto, forma de empleo y sus aplicaciones. Los datos e informaciones reproducidos, se basan en nuestros conocimientos técnicos obtenidos en la 
bibliografía, en ensayos de laboratorio  y en la práctica. 
Los datos sobre consumo y dosificación que figuran en esta ficha técnica, se basan en nuestra propia experiencia, por lo que estos son susceptibles de 
variaciones debido a las diferentes condiciones de las obras. Los consumos y dosificaciones reales, deberán determinarse en la obra, mediante ensayos 
previos y son responsabilidad del cliente. 
Para un asesoramiento adicional, nuestro Servicio Técnico, está a su disposición. 
BASF Construction Chemicals España, S.L. se reserva el derecho de modificar la composición de los productos, siempre y cuando éstos continúen 
cumpliendo las características descritas en la ficha técnica. 
Otras aplicaciones del producto que no se ajusten a las indicadas, no serán de nuestra responsabilidad. 
Otorgamos garantía en caso de defectos en la calidad de fabricación de nuestros productos, quedando excluidas las reclamaciones adicionales, siendo de 
nuestra responsabilidad tan solo la de reingresar el valor de la mercancía suministrada. 
Debe tenerse en cuenta las eventuales reservas correspondientes a patentes o derechos de terceros. 
Edición  08/11/2011        La presente ficha técnica pierde su validez con la aparición de una nueva edición. 
 

http://www.constructionsystems.basf-cc.es/
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Descripción y propiedades:

Esmalte Sintético Satinado para esmaltar y lacar todo tipo de superficies (madera, hierro,
etc.), tanto en interior como exterior.

•� Gran rendimiento y cubrición, alta resistencia a golpes y rayados. Colores
entremezclados. Muy lavable. Alta resistencia al amarilleo en la oscuridad.

      Características Técnicas y Componentes Básicos:

•� Naturaleza :
•� Acabado: Satinado sedoso.
•� Color: Carta de colores.
•� Rendimiento: 10 – 14 m²/ Lt. y mano (según color).
•� Densidad: Negro 1.15 grs/cm3– Blanco 1.1 grs/cm3

•� Volumen de sólidos:
•� Secado Tacto: 1 – 2 horas.
•� Secado Duro: 3 – 4 horas.
•� Repintado: 24 horas.
•� Envases: 375 mls., 750 mls. y 4 lts.
•� Etiquetado: Ver Ficha de Seguridad.
•� Vehículo: Resina Alquídica/ Resina de Poliuretano.
•� Pigmento: Según color.
•� Disolvente: White Spirit o Aguarrás y Nafta Aromática.
•� Aditivo:
•� Brochabilidad: Excelente.
•� Nivelación: Muy buena.
•� Lavabilidad:
•� Dureza: Excelente.

      Preparación y conservación de las superficies:

      Superficies Nuevas:

•� HIERRO: Desoxidar y desengrasar la superficie con ALBALUX IMPRIMACION
ANTICORROSIVA.

•� HIERRO GALVANIZADO, ALUMINIIO Y ZINC: Limpiar y desengrasar, aplicar Wash
Primer.

•� MADERA: Aplicar ALBALUX SELLADORA UNIVERSAL y lijar la superficie.
•� SUPERFICIES YESO O ESCAYOLA: Aplicar previamente una capa de Albalux

SELLADORA UNIVERSAL y lijar la superficie.

Superficies Pintadas:
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•� Si se encuentra en buen estado, lijar suavemente y limpiar con aguarrás.

•� Si se encuentra en mal estado, eliminar las zonas levantadas, imprimar y pintar
posteriormente como si fuese nueva.

Conservación:

•� Perfecta en el envase de origen bien cerrado.
•� Conservar el producto a temperatura superior a 5ºC y no aplicar por debajo de la

misma.

      Aplicación:

•� Remover el contenido hasta homogeneizar el producto.
•� Aplicar a brocha o rodillo, diluyendo en caso necesario con DELFIN DILUYENTE PARA

SINTETICO con un máximo de un 5%.
•� Repintar a las 24 horas.
•� ADVERTENCIA: Este producto no es adecuado para ser aplicado sobre cemento,

máxime si éste está fresco siempre es preciso sellar la superficie al ataque alcalino.

Servicio de Atención al Cliente

901 11 88 88
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ALBALUX IMPRIMACION MULTIUSO (Art.4534) 
 
 
 

Imprimación multiuso en base solvente exenta de plomo y formatos, de secado rápido. 
 

 
 

! Sin plomo 
! Al disolvente 
! Repintable con: Sintéticos, Epoxis, Clorocauchos y Poliuretanos. 
! Adherente sobre: hierro, acero galvanizado, alumnio, acero inoxidable, latón, cobre, plásticos en   
      general, pvc, madera. 
! Excelente protección anticorrosivo 
! Fácil lijado 

 
 
 

Indicada como fondo anticorrosivo protector para superficies metálicas y para asegurar adherencia sobre 
cualquier tipo de superficie. 

 
 
 

Colores: Blanco, Gris, Rojo oxido y Negro 
Envases: 500ml y 2,5 L. 

 
 
 

  
Composición: Vehículo: Copolimeros vinílicos 

modificado 
 Pigmentos: 

 
Minerales, antioxidantes y 
extendedores seleccionados 

Secado: Al tacto: 45 min. 

 Manipulable: 
 

2 horas 

 Repintado: Después de 16 horas con 
esmaltes sintéticos y 24 horas 
con esmaltes de dos 
componentes (Epoxis, 
Poliuretanos y clorocauchos). 

Densidad: 1,30 ± 0,05 g/cm³ a 25 ºC. Según color. 
 

 

Rendimiento: 10 – 14 m²/ l y capa 
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Temperatura de aplicación:  De 5 a 35º C 
Numero de capas:   Una 
Espesor:    10 – 15 Micras secas. 
Útiles de aplicación:   Brocha/ Rodillo/ Pistola 
Dilución:   A pistola diluir con 5 – 10 %. 
Diluyente:    BASIKOS DISOLVENTE X. 
Limpieza:    BASIKOS DISOLVENTE X. 
 

 
 

La superficie deberá estar debidamente limpia, seca y exenta de óxido, polvo y grasa. 
 
Sobre pinturas viejas: Si están bien adheridas, proceder al lijado para favorecer la adherencia. 
Eliminarlas si están mal adheridas. Eliminar zonas oxidadas mediante cepillado manual o 
mecánico, asimismo eliminar manchas de grasa mediante limpieza con disolvente. 
 
Sobre superficies nuevas: Eliminar las manchas de grasa mediante limpieza con disolvente 
 
Sobre PVC y Plásticos: Es recomendable un lijado previo. 
 
 

 
Valor límite de la UE para el producto (cat A/i):  Límite 2010:500 g/l. Cont. Máx.COV:600 g/l 

 
 
 
 

Fácilmente homogeneizable, por conveniente agitación, tras un almacenaje de 6 meses en 
envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles. Mantener al abrigo de temperaturas 
inferiores a 0º C. 
 
 

 
 
 

Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
MATERIS PAINTS ESPAÑA, S.L. Pol.Ind. Pla de Llerona - C/. Francia, 7  - 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona-Spain) -  
Servicio de Atención al Cliente: 901 11 88 88   - Fax: 938 400 161 
 
La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales 
de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, 
no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos. 
 

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN EN EL ENVASE 

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD  

NORMATIVA DE COMPUESTOS ORGANICOS VOLATILES C.O.V 

 


