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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B03 - GRANULATS 
B033 - GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0331Q10,B0332Q10. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents : 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviment s 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natu ral 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de  la construcció o demolicions, provenints 
d’una planta legalment autoritzada per al tractamen t d’aquests residus 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs  de la construcció que s'han considerat són 
els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents de construccions amb patologies estructu rals, com ara ciment aluminós, granulats 
amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadu res. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdr ica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada a l seu ús i ha de ser la que es defineix a 
la partida d'obra en què intervingui o, si no hi co nsta, la que estableixi explícitament la 
DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria unif orme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d 'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2 ) 
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 mes desfavorables que p resumiblement es puguin donar al lloc 
d’utilització. 
No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions q ue puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb u n contingut final de ceràmica superior al 
10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons:  >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible:  Reblerts per a drenatges i protecci ó de cobertes 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó , sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó:  > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
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- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/m m2 utilitzats en classes d'exposició I o 
Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subases de paviments 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 
elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morte r:  >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics:  Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'u n 20% de granulats reciclats provinents de 
formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exp osició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC- 1 o GC-2 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels 
següents: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre bein es o armadures que formin grup, o entre un 
parament de la peça i una beina o armadura que form i un angle >45º (amb la direcció de 
formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça  i una beina o armadura que formi un angle 
<=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es form igona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 d el gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en e ls que l'efecte de la paret de l'encofrat 
sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), a mb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al do ble del límit més petit aplicable a cada 
cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
- Per a graves calcàries:  <= 2% en pes 
- Per a graves granítiques:  <= 1% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament  naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reci clats de formigó o prioritariament naturals 
(UNE 7-238):  >= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133):  <= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134):  <= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 
kN/m3 (UNE 7-244):  <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a g ranulat sec (UNE_EN 1744-1): 
- Granulats reciclats mixtos:  < 1% en pes 
- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i refe rits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):  <= 
0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec  (UNE 83-124 EX): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissurac ió:  <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formig ó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
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Contingut de ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats natur als o reciclats prioritariament naturals 
(UNE 7-082):  Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, pape r...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixto s:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  <  0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE  146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-
508 EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  N ul·la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 12% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Absorció d'aigua: 
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10%  
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tam ís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal 
acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5% . La composició granulomètrica ha de ser 
fixada explícitament per la DF segons les caracterí stiques del terreny per drenar i del 
sistema de drenatge. 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149 ):  <= 40 
Equivalent de sorra:  > 30 
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 
103-502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb  un full de subministrament que ha d'estar 
a disposició de la DF en el que hi han de constar, com a mínim, les dades següents: 
- Nom del subministrador 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la cantera o planta subministradora en cas  de material reciclat 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Tipus de granulat 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Denominació del granulat(d/D) 
- Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de recicl atge, ha d'aportar la documentació que 
garanteixi el compliment de les especificacions est ablertes a l'art.28.3 de la norma EHE, si 
el material s’ha d’utilitzar en la confecció de for migons. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueb a el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
GRAVA PER A DRENATGES: 
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Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba l a Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
Llei 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la L lei 6/1993, del 15 de juliol, reguladora 
dels residus. 
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materia ls inorgànics finament dividits que, 
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançan t un procés d'hidratació, endureix i un cop 
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-03 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC/R) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadístic ament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja  adequadament amb aigua i granulats, de 
produir un morter o un formigó que conservi la seva  traballabilitat en un 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 co ntacte amb la pell i d’acord amb 
l’establert a l’Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s’han d’utilitzar o 
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI ) superior a dos parts per milió del pes 
sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el qu e disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
Els components han de complir els requisits especif icats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 
197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III  
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d’aquests tipus es divideixen en subtipus, s egons el contingut de l’addició o barreja 
d’addicions presents en el ciment. Segons aquest co ntingut creixent els subtipus poden ser A, 
B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
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- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments  comuns segons el tipus, subtipus i 
addicions: 
+-------------------------------------------------- ----+ 
¦       Denominació                     ¦ Designaci ó   ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A -S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -S  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A -D  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A -P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A -Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A -V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B -V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A -W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -W  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A -T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B -T  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A -L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B -L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A -LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -LL ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A -M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B -M  ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/ A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/ B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/ C   ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B     ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+-------------------------------------------------- ----+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M,  en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els compon ents principals a més del clinker han de 
ser declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de s er l’especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències me càniques, físiques, químiques i de 
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC/R): 
Ciment obtingut per una mescla de materials alumino sos i calcàris. 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubr e i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat am b Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades al capítol 7 de 
la norma UNE 80310. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Ciments homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciment s comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de 
paleta) que compleixin amb l’especificació de blanc or. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
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D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubr e i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat am b Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecànique s, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir els ciments comuns blancs són les ma teixes que les especificades per als 
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecànique s, físiques i químiques que ha de complir 
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són le s mateixes que les especificades per al 
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubr e i L’Ordre Ministerial de 17 de gener de 
1989, han de portar el Certificat de Conformitat am b Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments  resistents a l’aigua de mar segons el 
tipus, subtipus i addicions: 
+-------------------------------------------------- ----+ 
¦       Denominació                     ¦ Designaci ó   ¦ 
¦---------------------------------------¦---------- ----¦ 
¦ 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 l es corresponents als ciments comuns 
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especifica ts al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les sev es característiques. 
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Sistema 1+: Declaració CE de conformitat del fabr icant i Certificat de conformitat CE del 
producte 
El fabricant ha de lliurar un full de característiq ues del ciment on s'indiqui la classe i 
proporcions nominals de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 
- Advertències en matèria de seguretat i salut per a la manipulació del producte 
- Restriccions d'utilització 
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha  de figurar les següents dades: 
- Dates de producció i d’ensacat del ciment 
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- Pes net 
- Designació i denominació del ciment 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Restriccions d'utilització 
- Advertencies en matèria de seguretat i salut per a la maipulació del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les da des següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallad a de tots ells i dels seus efectes 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagat zemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmaga tzemar en un lloc sec, ventilat, protegit 
de la intempèrie i sense contacte directe amb la te rra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada 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 morter os para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establec e la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos  para la fabricación de hormigones y 
morteros para todo tipo de obras y productos prefab ricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplica ción de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulac ión de productos de construcción, aprobadas 
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real decreto 1797/2003, de 26 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción para la 
recepción de cementos (RC-03). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, es pecificaciones y criterios de conformidad 
de los cementos comunes. 
UNE 80310:1996 Cementos de aluminato de calcio. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adici onales. Parte 2: Cementos resistentes al 
agua de mar. 
 
 
B052 - GUIXOS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de  guix, i eventualment addicions per a 
modificar les característiques d'adormiment, resist ència, adherència, retenció d'aigua, 
densitat o altres. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat 
a normes segons l'ordre 14-1-1991. 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los am b aigua. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
Característiques químiques: 
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+-----------------------------------------------+ 
¦ Característiques  ¦          TIPUS            ¦ 
¦                   ¦---------------------------¦ 
¦     químiques     ¦   YG   ¦   YF   ¦   E-30  ¦ 
¦-------------------¦--------¦--------¦---------¦ 
¦ Aigua combinada   ¦  <= 6% ¦  <= 6% ¦  <= 7%  ¦ 
¦-------------------¦--------¦--------¦---------¦ 
¦ Índex de puresa   ¦        ¦        ¦         ¦ 
¦ (contingut teòric ¦ >= 75% ¦ >= 80% ¦ >= 90%  ¦ 
¦  total en sulfat  ¦        ¦        ¦         ¦ 
¦  de calç i aigua) ¦        ¦        ¦         ¦ 
¦-------------------¦--------¦--------¦---------¦ 
¦ Sulfat càlcic     ¦    -   ¦    -   ¦ >= 85%  ¦ 
¦ semihidratat      ¦        ¦        ¦         ¦ 
¦-------------------¦--------¦--------¦---------¦ 
¦     pH            ¦  >= 6  ¦  >= 6  ¦  >= 6   ¦ 
+-----------------------------------------------+ 
Finura de la mòlta: 
+-------------------------------------------+ 
¦   FINURA DE   ¦          TIPUS            ¦ 
¦               ¦---------------------------¦ 
¦    LA MÒLTA   ¦   YG   ¦   YF   ¦   E-30  ¦ 
¦---------------¦--------¦--------¦---------¦ 
¦ Rotació tamís ¦   -    ¦   -    ¦  <= 0%  ¦ 
¦ 0,8 UNE 7-050 ¦        ¦        ¦         ¦ 
¦---------------¦--------¦--------¦---------¦ 
¦ Rotació tamís ¦ <= 50% ¦<= 15%  ¦= 5%     ¦ 
¦ 0,2 UNE 7-050 ¦        ¦        ¦         ¦ 
+-------------------------------------------+ 
Resistència mecànica a flexotracció: 
- Guix YG:  >= 2,0 N/mm2 
- Guix YF:  >= 2,5 N/mm2 
- Escaiola E-30 o E-30/L:  >= 3,0 N/mm2 
Temps en passar d'estat líquid a plàstic: 
- Guix YG, YF, escaiola E-30:  <= 8 minuts 
- Escaiola E-30/L:  <= 20 minuts 
Duració de l'estat plàstic: 
- Guix YG, YF, escaiola E-30:  >= 10 minuts 
- Escaiola E-30/L:  >= 30 minuts 
Les característiques anteriors s'han de determinar d'acord amb allò que es descriu en la RY-
85. 
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMIN AT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT: 
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les  plaques de guix laminat o els transformats 
de plaques de guix laminat s’han de designar de la següent manera: 
- Mitjançant l’expressió “adhesivo a base de yeso p ara transformados de placas de yeso 
laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado” 
- Referència a la norma EN 14496 
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les  plaques de guix laminat o els transformats 
de plaques de guix laminat han d’anar marcats de ma nera clara e indeleble, ja sigui sobre la 
pròpia placa, o bé sobre l’embalatge, l’albarà o el  certificat subministrat amb el producte 
amb les següents indicacions: 
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identific ació del fabricant 
- Data de fabricació i/o data de caducitat 
- Identificació del producte segons el sistema de d esignació esmentat anteriorment 
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials 
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alteri n les seves característiques. 
Al sac hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Designació d'acord amb la norma RY-85 
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- Pes net 
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMIN AT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT: 
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
+-------------------------------------------------- -------------------------------+ 
¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦  Característiques    ¦ Sistema ¦ 
¦-------------------------------------------------- -------------------------------¦ 
¦ Adhesius a ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦  Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 
¦base de guix¦ cificacions de reacció al foc      ¦ -------------------------------¦ 
¦  p/plaques ¦                                    ¦  Altres              ¦    4    ¦ 
¦guix laminat¦------------------------------------- -------------------------------¦ 
¦i transform.¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦                      ¦         ¦ 
¦plaques guix¦ nats anteriorment                  ¦  Tots                ¦    4    ¦ 
¦  laminat   ¦                                    ¦                      ¦         ¦ 
+-------------------------------------------------- -------------------------------+ 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la di rectiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre 
l’embalatge de manera visible (o si no és possible,  sobre o la documentació comercial que 
acompanya al producte) i ha d’anar acompanyat de la  següent informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Descripció del producte: nom genèric, material, d imensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent 
manera: 
     - Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe 
          - Resistència a l’esforç tallant 
          - Reacció al foc 
          - Permeabilitat al vapor d’aigua 
          - Resistència a flexió 
          - Altres valors que de`penen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la 
seva documentació sobre l’ús previst 
     - Prestació No determinada (PND) per a aquelle s característiques en les que sigui 
aplicable 
     - Com alternativa la designació normalitzada 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba e l Pliego general de condiciones para la 
Recepción de Yesos y escayolas en las obras de cons trucción RY-85. 
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMIN AT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT: 
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para tra nsformados de placa de yeso laminado con 
aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado . Definiciones, especificaciones y métodos 
de ensayo. 
 
 
B053 - CALÇS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials c alcaris, compost principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de  magnesi i quantitats menors d'òxids de 
silici, ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç amarada en pasta CL 90 
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- Calç aèria CL 90 
- Cal hidràulica natural NHL 2 
- Cal hidràulica natural NHL 3,5 
- Cal hidràulica natural NHL 5 
CAL AMARADA EN PASTA: 
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrej ada amb aigua, amb la quantitat justa per 
obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a  la que es destini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
CALÇ AÈRIA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les p ropietats dels morters. 
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en p es 
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2 ) 
- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 
Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 
- Pastes amarades:  Passa 
- Altres calçs: 
     - Mètode de referència:  <= 20 
     - Mètode alternatiu:  <= 2 
Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 
- Pastes amarades:  45% < h < 70% 
- Altres calçs:  <= 2% 
CAL HIDRÀULICA NATURAL: 
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 
(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que la estabilitat sigui 
confirmada després de 28 dies de conservació en aig ua, segons l’assaig donat en la norma UNE-
EN 196-2) 
Contingut de calç lliure (UNE-EN 459-2): 
- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 
- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 
- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera q ue no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Sistema 2: Declaració CE de conformitat del fabri cant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha  de constar com a mínim la següent 
informació: 
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la cal segons l’apartat 4 de l’esme ntada norma 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes ind icades en les fitxes de seguretat per a les 
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han d e ser les recomanades oficialment o, en el 
seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte  1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad 
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UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Pa rte 1: Definiciones, especificaciones y 
criterios de conformidad. 
UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte  2: Métodos de ensayo. 
UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte  3: Evaluación de la conformidad. 
 
 
B05A - BEURADES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Material format per la mescla d’un conglomerant, cà rregues minerals i additius, apte per a 
omplir junts entre diferents materials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalme nt per ciment, aigua i, eventualment, sorra 
fina i additius, utilitzades en estructures amb arm adures pretensades. 
- Material format per la mescla d’un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a 
omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que f ormen els revestiment de parets o paviments 
situats en interior o exteriors. 
S'han considerat els tipus següents de material per  a rejuntat de rajoles ceràmiques: 
- Material de rejuntat cementos (CG): Mescla de con glomerant hidràulic, càrregues minerals i 
additius orgànics o inorgànics, que únicament cal i ncorporar aigua o addició líquida en el 
moment abans d’utilitzar-se. 
- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mes cla de resines sintètiques, càrregues 
minerals i additius orgànics o inorgànics, que endu reixen per una reacció química. 
BEURADA DE CIMENT: 
El ciment ha de ser del tipus pòrtland CEM I 
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no  ha de tenir impureses o substàncies 
perjudicials com és ara àcids o partícules laminars . 
Els additius que es facin servir no han de tenir su bstàncies que puguin perjudicar les 
armadures o la beurada, com és ara els sulfurs, els  clorurs o els nitrats. 
Fluïdesa en el con de Marsh: 17 < F < 25 
Relació aigua-ciment: <= 0,5 
Exsudació en proveta cilíndrica: 
- A les 3 h: <= 2% en volum 
- Màxima: <= 4% en volum 
- A les 24 h:  0% 
pH de l'aigua:  >= 7 
Contracció en proveta cilíndrica:  <= 3% en volum 
Expansió:  <= 10% 
Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N/m m2 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTOS (CG): 
S’han considerat les classes següents, en funció de  les característiques addicionals: 
- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal 
- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb  característiques addicionals (resistència 
alta a la abrasió i absorció d’aigua reduïda) 
Característiques fundamentals: 
- Resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 m m3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 3,5 N/m m2 
- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 2 mm/m 
- Absorció d’aigua (EN 12808-5): 
     - Després de 30 min:  <= 5 g 
     - Després de 240 min:  <= 10 g 
Característiques addicionals: 
- Alta resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 1 000 mm3 
- Absorció d’aigua (EN 12808-5): 
     - Després de 30 min:  <= 2 g 
     - Després de 240 min:  <= 5 g 
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG): 
- Resistència a la abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm 3 
- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm 2 
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- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 
- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m 
- Absorció d’aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BEURADA DE CIMENT: 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries pe r que no s'alterin les seves 
característiques. 
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo. 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
Subministrament: Envasada adequadament, de manera q ue no experimenti alteració de les seves 
característiques. 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d’origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 13888 
- Tipus de material de rejuntat 
- Instruccions d’us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des de l moment de fer la mescla i el moment en 
que està llest per a ser aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el  material pot ser utilitzat desprès de fer 
la mescla 
     - Mètode d’aplicació 
     - Temps que cal esperar fins a fer la neteja i  permetre l’ús  
     - Àmbit d’aplicació 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs  secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n' alterin les condicions inicials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BEURADA DE CIMENT: 
l de volum necessari procedent de la instal.lació d e l’obra. 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BEURADA DE CIMENT: 
*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueb a el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/ 75) 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
BEURADA PER A CERÀMICA: 
*UNE-EN 13888:2003 Material de rejuntado para baldo sas cerámicas. Definiciones y 
especificaciones. 
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300C,B064500C. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fu m de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el tí tol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril . 
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CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el  procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es po t fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als f ormigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als f ormigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord am b el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA  pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/ mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F  fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el f ormigó 
En els formigons designats per propietats, el submi nistrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les ca racterístiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència car acterística, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingu t de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peti cionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màx ima del granulat, consistencia i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subminis trador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d 'altres de les especificades en la 
designació, les garanties i les dades que el submin istrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar 
abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qual itat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadure s pretesades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el  fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en m assa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de sílice per la seva confecc ió. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35 % del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres vola nts realitzarà un control sobre la 
producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posa r els resultats de l'anàlisi a l'abast de 
la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformit at oficialment homologat a nivell nacional 
o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les esp ecificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha d e superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I, I I/A-D (UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característ iques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 803 03-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE 80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb  les prescripcions de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). L a quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretensat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
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- Formigó pretensat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formig ó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormimen t. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició origin al. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un  full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recep ció 
- Especificacions del formigó: 
    - Resistència característica 
    - Formigons designats per propietats: 
         - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la  EHE 
         - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
    - Formigons designats per dosificació: 
          - Contingut de ciment per m3 
          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 d e la EHE 
    - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  
    - Tipus, classe i marca del ciment 
    - Grandària màxima del granulat 
    - Consistència 
    - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
    - Procedència i quantitat de les addicions o in dicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3  de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la  descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fu m de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el tí tol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril . 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el  procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es po t fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als f ormigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als f ormigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretensat 
La designació per propietats s’ha de fer d'acord am b el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA  pel formigó armat, i HP pel formigó 
pretensat 
- R: Resistència característica especificada, en N/ mm2 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: F  fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el f ormigó 
En els formigons designats per propietats, el submi nistrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les ca racterístiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència car acterística, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingu t de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peti cionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màx ima del granulat, consistencia i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subminis trador les haurà de garantir, indicant 
també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d 'altres de les especificades en la 
designació, les garanties i les dades que el submin istrador hagi d'aportar, s’ha d’especificar 
abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qual itat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadure s pretesades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el  fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en m assa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de sílice per la seva confecc ió. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35 % del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
La central que subministri formigó amb cendres vola nts realitzarà un control sobre la 
producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posa r els resultats de l'anàlisi a l'abast de 
la DF, o disposarà d'un segell o marca de conformit at oficialment homologat a nivell nacional 
o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les esp ecificacions de la norma UNE_EN 450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha d e superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns (UNE-EN 197-1), Ciments per a usos especials (UNE 80307) 
- Formigó armat : Ciments comuns (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretensat : Ciments comuns tipus CEM I, I I/A-D (UNE 80307) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característ iques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 803 03-2), i els de baix calor d'hidratació 
(UNE 80303-3) 
Classe del ciment:  32,5 N 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb  les prescripcions de la norma EHE, en 
funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). L a quantitat mínima de ciment considerant el 
tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretensat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 400 kg/m3 
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La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó armat:  <= 0,65 kg/m3 
- Formigó pretensat:  <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formig ó no pot excedir: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes del ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes del ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes  del ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormimen t. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de  qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició origin al. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un  full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 
- Nom del peticionari i del responsable de la recep ció 
- Especificacions del formigó: 
    - Resistència característica 
    - Formigons designats per propietats: 
         - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la  EHE 
         - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
    - Formigons designats per dosificació: 
          - Contingut de ciment per m3 
          - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 d e la EHE 
    - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)  
    - Tipus, classe i marca del ciment 
    - Grandària màxima del granulat 
    - Consistència 
    - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
    - Procedència i quantitat de les addicions o in dicació que no en té 
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3  de formigó fresc 
- Identificació del camió i de la persona que fa la  descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710180,B0718U00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granu lats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter sintètic de resines epoxi 
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastifica nts 
- Morter d'anivellament 
- Morter refractari 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètique s i fibres 
- Morter de ram de paleta 
El morter d'anivellament és una barreja de granulat s fins, ciment i additius orgànics, que al 
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar  sobre terres existents i fer una capa de 2 
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal a mb acabat porós. 
El morter refractari és un morter de terres refract àries i aglomerant específic per a resistir 
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, 
etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additi us 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 cimentos (C): Mescla de conglomerants hid ràulics, additius orgànics i càrregues 
minerals, que s’han de barrejar amb aigua just aban s d’utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió 
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que  es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resin es sintètiques, additius orgànics i 
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d’ una reacció química, poden presentar-se en 
forma d’un o més components. 
S’han considerat les classes següents, en funció de  les 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 adhesi us cimentosos millorats i adhesius en 
dispersió millorats). 
ADHESIU CIMENTOS (C): 
Característiques dels adhesius d’adormiment normal:  
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1348):   >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 13 48):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (EN 1348) :  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a m és: 
- Adherència inicial (EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (ante s de las 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Alta adherència inicial (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d’immersió en aigua (EN 1 348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després de envelliment amb calor (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel- desgel (EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0, 5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 
Característiques fundamentals: 
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- Adherència inicial (EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d’envelliment amb calor (EN 13 24):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 1324):   >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (EN 1324):  >= 1 N/ mm2 
- Temps obert ampliat: adherència (EN 1346):  >= 0, 5 N/mm2 (desprès de 30 min) 
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R): 
Característiques fundamentals: 
- Adherència inicial (EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d’immersió en aigua (EN 12003) :  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 
Característiques especials: 
- Lliscament (EN 1308):  <= 0,5 mm 
Característiques addicionals: 
- Adherència després del xoc tèrmic (EN 12003):  >=  2 N/mm2 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter ob tingut a partir d'una mescla de granulats 
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos com ponents bàsics: una resina i un enduridor. 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l’ús a que es destini el morter i la 
temperatura ambient i superficials del lloc on es c ol·loqui. Aquesta formulació ha de ser 
aprovada per la DF. 
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà d e la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7 
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS: 
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment 
pòrtland i additiu plastificant per a barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a 
construir parets de maons. 
Resistència a la compressió al cap de 28 dies:  >= 8 N/mm2 
Consistència (assentament al con d'Abrams):  17 cm 
Percentatge de fins a la mescla seca (P):  20% <= P  <= 10% 
Toleràncies: 
- Consistència (assentament al con d'Abrams):  ± 20  mm 
MORTER POLIMÈRIC: 
El morter polimèric es un producte a base de ciment , resines sintètiques, fum de sílice i 
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica qu e s'utilitza per a la reparació i 
regularització d'elements de formigó. 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg /m2 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgàn ics, granulats, aigua i addicions o 
additius (en el seu cas), per a fàbriques d’obra ce ràmica (façanes, murs, pilars, envans) com 
a material d’unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d’us corrent (G): sense característiques e specials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter diss enyat amb una mida màxima del granulat 
menor o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter disse nyat que la seva densitat (endurit i sec), 
es inferior o igual al valor que figura especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M se guida del valor de la resistència a 
compressió mínima declarada per el fabricant en N/m m2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la  proporció de tots els components de la 
mescla, en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d’us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <=  0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
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     - Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d’aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10)  
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/d esgel) (comprovat segons les disposicions 
que li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleu gers: 
     - Densitat (EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  
- Reacció davant del foc: 
      - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabri cant i informe o protocol dels assaigs 
inicials de tipus, realitzat pel laboratori notific at 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d’origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de l a norma UNE-EN 12004 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
- Instruccions d’us: 
     - Proporcions de la mescla 
     - Temps de maduració: interval de temps des de l moment de fer la mescla i el moment en 
que està llest per a ser aplicat 
     - Vida útil: interval de temps màxim en que el  material pot ser utilitzat desprès de fer 
la mescla  
     - Mètode d’aplicació 
     - Temps obert 
     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
     - Àmbit d’aplicació 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
Morters dissenyats: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabr icant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
Morters prescrits: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fa bricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d’us 
- Contingut en clorurs 
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- 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 R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
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 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas . Definiciones y especificaciones. 
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámi cas. Definiciones y especificaciones. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones para los mortero s de albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería. 
MORTER SEC, D’ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O  DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B09 - ADHESIUS 
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0905000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de  les cares dels elements a unir. 
S'han considerat els següents tipus: 
- En dispersió aquosa  
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·l ocació de plaques de poliestirè 
EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació  de paviments de PVC i revestiments 
tèxtils. 
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni 
tòxic. 
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3 
Contingut sòlid:  Aprox. 70% 
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Rendiment:  250 - 350 g/m2 
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA: 
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals  i papers vinílics. 
No ha de de ser inflamable ni tòxic. 
Densitat:  1,01 g/cm3 
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2 
Temperatura de treball:  >= 5°C 
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA: 
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlic a, per a la col·locació de paviments 
tèxtils lleugers. 
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força  adhesiva inicial. 
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3 
Contingut sòlid:  84 - 86 
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2 
DE POLIURETÀ BICOMPONENT: 
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·loca ció de paviments de goma. 
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents  i no inflamable. 
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT): 
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxi lades soles o modificades, que catalitzen 
en ésser mesclades amb un isocianat. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agi tació (INTA 163.203) no ha de tenir 
grumolls, pallofes ni dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30 °C 
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h 
Resistència química de la pel·lícula seca: 
- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies 
 PVC: 
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.  
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força  adhesiva inicial. 
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis  de temperatura i no ha de produir olors 
molestes. 
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1  min 
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2 
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2 
DE RESINES EPOXI: 
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col· locació de paviments de goma i revestiment 
de PVC. 
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als o lis, als dissolvents, als àcids i als 
àlcalis diluïts. 
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la ma teixa proporció. 
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h 
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA: 
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues miner als i additius i com a lligant principal, 
un copolímer acrílic en dispersió. 
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment. 
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68 
Toleràncies: 
- Densitat:  ± 0,1% 
- Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envasos hermèticament tancats. 
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents: 
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- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d’assecat 
- Rendiment  
Per adhesius de dos components: 
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla 
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar l es dades següents: 
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid 
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilat s, sense contacte amb el terreny. 
Temperatura d'emmagatzematge: 
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi :  5°C - 30°C 
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de 
la data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A2 - TELES METÀL.LIQUES I PLASTIQUES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Entramats amb filferros, per procediments diversos (torsió simple o triple, teixit simple o 
doble) amb filferros d'acer. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De torsió simple 
- De torsió triple 
- De teixit senzill de filferro ondulat 
- De teixit doble de filferro ondulat 
- Amb remat superior decoratiu 
S'han considerat els acabats dels filferros següent s: 
- Galvanitzat 
- Galvanitzat i plastificat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La tela ha de tenir un pas de malla constant i unif orme. 
La secció dels filferros ha de ser constant a tota la malla. 
La tela no ha de tenir filferros tallats o empalmat s si no és a les vores. 
Si l'acabat superficial és plastificat, el plàstic ha de ser llis sense discontinuïtats ni 
d'altres imperfeccions superficials, i el filferro ha de ser galvanitzat. 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense di scontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials . 
Els filferos han de complir les especificacions de la norma UNE 36-722. Si son galvanitzats 
també han de complir les de les normes UNE 37-502 i  UNE 37-506, i si son plastificats les de 
la UNE 37-732. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
Projecte de Remodelació Recinte Esportiu del Camp d e Futbol de les Oliveres 
 
 

29 
  

Protecció de galvanització (UNE 37-506):  Ha de com plir 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Pas de malla:  ± 7% 
TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE: 
Toleràncies: 
- Pas de malla: 
     - Malla de 40 mm:  ± 3,0 mm 
     - Malla de 50 mm:  ± 3,5 mm 
     - Malla de 60 mm:  ± 4,0 mm 
- Alçària de la tela: 
     - Malla de 40 mm:  ± 30 mm 
     - Malla de 50 mm:  ± 40 mm 
     - Malla de 60 mm:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TELA METÀL·LICA DE TORSIÓ SIMPLE: 
*UNE 36738:1995 Alambre de acero y productos de ala mbres para cerramientos. Enrejado simple 
torsión. 
ALTRES TELES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0A6 - TACS I VISOS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol  o un vis. El sistema de subjecció del tac 
pot ser per adherència química o per expansió produ ida per la deformació de la peça en ser 
comprimida pel cargol. 
S'han considerat els següents tipus: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femel la del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, 
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, car gol, volandera i femella 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i a ls esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves,  emprentes, etc) que impedeixin cargolar 
els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
El perfil de la femella ha de ser segons el seu dià metre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
TAC QUÍMIC: 
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una re sina de reacció i un enduridor d'aplicació 
en fred. 
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una ma rca per tal de conèixer la seva profunditat 
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatibl e amb l'adaptador de la perforadora. 
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
     > 20°C: 10 min 
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     10°C - 20°C : 20 min 
     0°C - 10°C: 1 h 
     - 5°C - 0°C: 5 h 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la 
seva correcta col·locació en capses, on han de figu rar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0A7 - ABRAÇADORES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Abraçadores de materials diversos per a la subjecci ó de canonades. 
S’han contemplat els següents tipus d’abraçadores: 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces se micirculars d’acer galvanitzat unides per 
un cargol a cada extrem 
- Abraçadores reforçades formades per dues peces se micirculars d’acer galvanitzat unides per 
un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores isofòniques) 
- Abraçadores d’acer inoxidable formades per dues p eces semicirculars, amb unió encaixada per 
forma 
- Abraçadores de niló (poliamida resident a l’impac te) amb doble tanca superior i base amb 
forat roscat de M6 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En les abraçadores partides d’acer galvanitzat, una  de les peces semicirculars ha de tenir un 
pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixac ió. La rosca ha de ser mètrica. 
L’abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·l ica en contacte amb el tub revestida amb un 
perfil de cautxú. 
En les abraçadores d’acer inoxidable, el cargol de fixació ha d’estar electrosoldat a una de 
les parts, mentre que l’altra part encaixarà en la primera desplaçant-se axialment. 
En les abraçadores de niló amb tanca per la part su perior, el sistema de tancament ha de 
formar part de la pròpia abraçadora. Ha d’anar fixa da al parament amb un cargol roscat per 
ambdós extrems que subjecta a la abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot 
substituir per un cargol amb cap. També s’admet la fixació al parament encaixant la abraçadora 
en una regleta de suport fixada prèviament. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves,  emprentes, etc) que impedeixin cargolar 
els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on 
ha de figurar les dades següents: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Unitats 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0A8 - GRAPES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peces que serveixen per a fixar elements pressionan t-los, sense perforar-los. 
S'han considerat els següents tipus: 
     - Grapes per a tubs 
     - Grapes per a miralls 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
S'han de subministrar amb els tacs i els visos nece ssaris per a la seva col·locació a l'obra. 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i el vis han de ser compatibl es. 
GRAPES PER A TUBS: 
Grapa metàl·lica formada per una peça semicircular amb una o dues aletes perforades que 
permetin el pas del vis de fixació. 
El diàmetre nominal és el diàmetre exterior del tub  a subjectar. 
GRAPES PER A MIRALLS: 
Grapa metàl·lica d'acer inoxidable o acer cromat am b una aleta mòbil que permet un moviment 
paral·lel a la paret de fixació, esmorteït per una molla. 
Desplaçament de l'aleta:  >= 1 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i la grapa en capses, on han 
de figurar les dades següents: 
     - Identificació del fabricant 
     - Diàmetres 
     - Unitats 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l' obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B0AB - TENSORS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Element composat de tres peces: un cargol amb l'ext rem en forma de baga; un altre cargol amb 

l'extrem en forma de forqueta amb passador; i una p eça central, amb rosca femella a cada 

extrem, per a unir les dues peces anteriors. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La peça central pot tenir forma tubular, o ser ober ta, formada per dues barretes d'acer unides 

a les femelles dels extrems. 

La peça central ha de permetre l'entrada simultània  de les dues peces laterals fins al final. 

Si la peça central és tubular, ha de tenir dos orif icis perpendiculars al tub, en el seu 

centre per a facilitar l'enroscament. 

Totes les peces han d'estar galvanitzades en calent  d'acord amb la norma UNE 37-501. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu  a tota la superfície. No ha de tenir 

esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobr iment. 

Característiques del recobriment: 

- Protecció del galvanitzat:  >= 275 g/cm2 

- Puresa del zinc:  98,5% 

Càrrega de treball: 

- Diàmetre 1/4":  1,0 kN 

- Diàmetre 3/8":  2,5 kN 

- Diàmetre 1/2":  4,0 kN 

- Diàmetre 3/4":  10 kN 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats en caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de argila cuita utilitzades en el ram de pale ta (façanes vistes o revestides, 
estructures portants i no portants, murs i divisòri es interiors, tant a edificació com a 
enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o p er a revestir i amb una densitat aparent  
mes gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces resp ecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a  compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el  nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les peces han de presentar regularitat de dimension s i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, t aques, cremades, etc. i la uniformitat de 
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha d e complir les condicions subjectives 
requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que n o hi hagi risc de que apareguin fissures en 
els envanets i parets de la peça durant la seva man ipulació o col.locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientmen t cuit si s'aprecia un so agut en ser 
colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre 
de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix tot al): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  > = 5 N/mm2, >= valor declarat per el 
fabricant, amb indicació de categoría I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pe r el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5) :  <= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del  contingut en massa o volum, de materials 
orgànics distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <=  valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, s uperfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-
3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El va lor declarat per el fabricant ha d’estar 
dins dels límits següents en funció de la categoría . 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant  en % 
Característiques essencials en peces per als usos p revistos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una di mensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 
12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 7 72-5):  El valor declarat per el fabricant 
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-E N 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
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PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 
d’exposició 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 7 72-5):  El valor declarat per el fabricant 
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-E N 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en ca ra vista o en barreres anticapil.laritat: 
- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabri cant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= val or declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de maner a no totalment hermètica. 
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
Per a peces de categoria I: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabr icant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
Per a peces de categoria II: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fa bricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat de l marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - Numero d’identificació del organisme notific at (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès  el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del con trol de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, materia l, dimensions, .. i us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencial s segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'es cantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb pro ductes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para f ábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de pieza s para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
B0F8 - SUPERMAONS 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces de argila cuita utilitzades en el ram de pale ta (façanes vistes o revestides, 
estructures portants i no portants, murs i divisòri es interiors, tant a edificació com a 
enginyeria civil) 
S'han considerat els tipus següents: 
En funció de la densitat aparent: 
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o p er a revestir i amb una densitat aparent  
mes gran de 1000 kg/m3 
En funció del nivell de confiança de les peces resp ecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a  compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el  nivell de confiança especificat per la 
categoria I. 
En funció del volum i disposició de forats: 
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Peça ceràmica amb una llargària més gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 cm, amb 
forats a la testa, obtingut per un procés d'extruss ió mecànica i cocció d'una pasta argilosa 
i, eventualment, d'altres matèries. 
Les peces han de presentar regularitat de dimension s i de forma. 
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes. 
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, t aques, cremades, etc. i la uniformitat de 
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha d e complir les condicions subjectives 
requerides per la DF. 
La disposició dels forats ha de ser de manera que n o hi hagi risc de que apareguin fissures en 
els envanets i parets de la peça durant la seva man ipulació o col.locació. 
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientmen t cuit si s'aprecia un so agut en ser 
colpejat i un color uniforme en fracturar-se. 
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l’ordre 
de llarg, ample i alt. 
Volum de forats: 
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70% 
Volum de cada forat:  <= 12,5% 
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix tot al): 
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20% 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  > = 5 N/mm2, >= valor declarat per el 
fabricant, amb indicació de categoría I o II 
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pe r el fabricant 
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5) :  <= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de la seva categoria 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències davant el foc: 
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del  contingut en massa o volum, de materials 
orgànics distribuïts de forma homogènia: 
     - Peces amb <= 1,0%:  A1 
     - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <=  valor declarat per el fabricant, amb 
indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, s uperfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-
3) 
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 
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- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El va lor declarat per el fabricant ha d’estar 
dins dels límits següents en funció de la categoría . 
     - D1:  <= 10% 
     - D2:  <= 5% 
     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant  en % 
Característiques essencials en peces per als usos p revistos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 
- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
PECES LD: 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 
- Per a peces perforades horitzontalment amb una di mensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 
12 mm que hagin d’anar revestides amb un lliscat: 
     - Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 7 72-5):  El valor declarat per el fabricant 
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-E N 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 
PECES HD: 
Les característiques següents han de complir amb el s valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del lí mit de tolerància indicat, en el seu cas: 
Característiques essencials: 
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 
d’exposició 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb requisits estructurals: 
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 
- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 7 72-5):  El valor declarat per el fabricant 
ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-E N 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en el ements amb exigències acústiques: 
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en ca ra vista o en barreres anticapil.laritat: 
- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabri cant 
      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 
      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 
Característiques complementàries: 
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= val or declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de maner a no totalment hermètica. 
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
Per a peces de categoria I: 
- Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabr icant i Certificat del control de producció 
en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 
Per a peces de categoria II: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fa bricant 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de con star-hi les dades següents: 
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1) 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els R eials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat de l marcatge CE s'ha d'acompanyar de la 
següent informació: 
     - Numero d’identificació del organisme notific at (només per al sistema 2+) 
     - Marca del fabricant i lloc d’origen 
     - Dos últims dígits del any en que s’ha imprès  el marcat CE. 
     - Número del certificat de conformitat del con trol de producció a fàbrica, en el seu cas 
     - Referència a la norma EN 771-1 
     - Descripció de producte: nom generic, materia l, dimensions, .. i us al que va destinat. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
Projecte de Remodelació Recinte Esportiu del Camp d e Futbol de les Oliveres 
 
 

37 
  

     - Informació de les característiques essencial s segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'es cantonin. No han d'estar en contacte amb 
terres que continguin solucions salines, ni amb pro ductes que puguin modificar les seves 
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para f ábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 
arcilla cocida. 
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de pieza s para fábrica de albañilería. Parte 1: 
Piezas de arcilla cocida. 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
B0FH - RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o h oritzontals, obtingudes d'una pasta 
d'argila, silici, fundents i colorants, cuita. 
S'han considerat les peces següents: 
- Rajola de València (premsada i esmaltada) 
- Rajola de gres extruït esmaltat o sense esmaltar 
- Rajola de gres porcellànic (premsat) 
- Rajola de gres premsat esmaltat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota  la superfície. Els angles i les arestes 
han de ser rectes i la cara vista plana. 
Aspecte superficial: peces sense defectes visibles (UNE_EN ISO 10545-2 ):  >= 95% 
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4): 
- Rajoles de valència (ceràmica premsada):  >= 15 N /mm2 
- Rajoles de gres extruït:  >= 20 N/mm2 
- Rajoles de gres premsat:  >= 27,5 N/mm2 
Duresa a les ratllades (UNE 67101): 
- Rajola de valència:  >= 3 
- Rajola ceràmica per a paviments:  >= 5 
- Gres esmaltat:  >= 5 
- Gres sense esmaltar:  >= 6 
Resistència als productes de neteja i als additius per a aigües de piscines: 
- Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat:  > = classe B (UNE_EN ISO 10545-14) 
- Rajola de gres sense esmaltar:  >= classe C (UNE_ EN ISO 10545-13) 
Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14): 
- Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat:  > = classe 2 
Resistència a l'abrasió: 
+-------------------------------------------------- ------------+ 
¦           Rajola            ¦ Tipus  ¦Resistència  a l'abrasió¦ 
¦-----------------------------¦--------¦----------- ------------¦ 
¦                             ¦   1    ¦   >= class e IV        ¦ 
¦Rajola de ceràmica           ¦   2    ¦   >= class e III       ¦ 
¦esmaltada                    ¦   3    ¦   >= class e II        ¦ 
¦(UNE_EN_ISO 10545-7)         ¦   4    ¦   >= class e I         ¦ 
¦-----------------------------¦--------¦----------- ------------¦ 
¦                             ¦   1    ¦   >= class e IV        ¦ 
¦Rajola de gres               ¦   2    ¦   >= class e III       ¦ 
¦esmaltat                     ¦   3    ¦   >= class e II        ¦ 
¦(UNE_EN_ISO 10545-7)         ¦   4    ¦   >= class e I         ¦ 
¦-----------------------------¦--------¦----------- ------------¦ 
¦Rajola de gres sense         ¦Premsat ¦   <= 205 m m3          ¦ 
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¦esmaltar (UNE_EN ISO 10545-6)¦extruït ¦   <= 300 m m3          ¦ 
+-------------------------------------------------- ------------+ 
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3): 
- Rajola de València (ceràmica premsada):  10-20% 
- Gres premsat:  <= 1,5% 
- Gres extruït:  <= 3% 
Coeficient de dilatació tèrmica lineal (UNE_EN ISO 10545-8): 
- Rajola de valència (ceràmica premsada):  <= 9 x 1 0 E -6°C 
- Gres premsat:  <= 9 x 10 E -6°C 
- Gres extruït:  5 x 10 E -6°C    <= 13 x 10 E -6°C  
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
RAJOLES DE VALÈNCIA (CERÀMICA PREMSADA): 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de  fabricació: 
     - Costat <= 12 cm:  ± 0,75% 
     - Costat > 12 cm:  ± 0,5% 
- Gruix: 
     - 46 - 400 peces/m2:  ± 0,5 mm 
     - 16 - 45 peces/m2:  ± 0,6 mm 
     - <= 15 peces/m2:  ± 0,7 mm 
- Rectitud de costats:  ± 0,3% 
- Planor: + 0,5%, - 0,3% 
- Ortogonalitat:  ± 0,5% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segon s la UNE_EN ISO 10545-2. 
RAJOLA DE GRES PREMSAT: 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de  fabricació: 
     - 15 - 25 peces/m2:  ± 0,6% 
     - 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75% 
     - 46 - 115 peces/m2:  ± 1% 
- Gruix: 
     - 15 - 45 peces/m2:  ± 5% 
     - 46 - 400 peces/m2:  ± 10% 
- Rectitud de costats: 
     - 15 - 115 peces/m2:  ± 5% 
     - 116 - 400 peces/m2:  ± 0,75% 
- Planor: 
     - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 
     - 116 - 400 peces/m2:  ± 1% 
- Ortogonalitat: 
     - 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 
     - 116 - 400 peces/m2:  ± 1% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segon s la UNE_EN ISO 10545-2. 
RAJOLES DE GRES EXTRUÏT: 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de  fabricació:  ± 2% 
- Gruix:  ± 10% 
- Rectitud de costats:  ± 0,6% 
- Planor:  ± 1,5% 
- Ortogonalitat:  ± 1% 
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segon s la UNE_EN ISO 10545-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en caixes. Les peces i/o l'embalatge han d'estar marcats amb les 
indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Primera qualitat 
- Denominació i designació segons normativa vigent 
- Dimensions nominals 
- Acabat superficial: 
     - UGL sense esmaltar 
     - GL esmaltades 
- Propietats higrotèrmiques (segons l’article 4.1 d el DB HE1) 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RAJOLES DE VALÈNCIA (CERÀMICA PREMSADA): 
*UNE 67159:1985 Baldosas cerámicas prensadas en sec o con absorción de agua E >10% (Grupo 
BIII). 
*UNE 67159/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E> 10%. (Grupo 
BIII). 
RAJOLA DE GRES PREMSAT: 
*UNE 67176:1985 Baldosas cerámicas prensadas en sec o con baja absorción de agua (E menor igual 
3%) Grupo B I. 
*UNE 67176/1M:1992 Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E<= 3%). 
Grupo BI. 
RAJOLA DE GRES EXTRUÏT: 
*UNE 67121:1985 Baldosas cerámicas extruidas con ba ja absorción de agua (E menor o igual 3%) 
grupo A1. 
*UNE 67121:1986 ERR Baldosas cerámicas extruidas co n baja absorción de agua (E menor o igual 
3%)-Grupo A1. 
*UNE 67121/1M:1992 Baldosas cerámicas extruidas con  baja absorción de agua. (E<= 3%). (Grupo 
A1). 
 
 
B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
B0G1 - PEDRES NATURALS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llosa de pedra natural per a col·locar amb un reves timent (parets, terres, taulells, etc.). 
Les pedres considerades són: 
- Gres 
- Calcària 
- Granítica 
Els acabats superficials considerats són: 
- Serrada i sense polir 
- Abuixardada 
- Polida 
- Polida i abrillantada 
- Tosquejada 
- Flamejada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme  i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o 
cavitats provinents de restes orgànics. 
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificult ar-ne la talla. 
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfè rics i no gelable. 
La llosa ha de tenir un color i una textura uniform es a tota la superfície. 
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sen se cantells escantonats. Les cares han de 
ser planes. 
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un s o clar i els seus fragments han de tenir 
les arestes vives. 
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als m orters. 
Ha de complir les condicions subjectives requerides  per la DF. 
Les dimensions de la peça es donaran amb mil.límetr es i amb el següent ordre:  longitud (l), 
amplada ( b) i gruix (d). 
Els acabats superficials s’han d’extendre uniformem ent fins a les arestes de la peça. 
En acabats superficials on s’utilitzi algun materia l de farciment per a forats, 
discontinuïtats i esquerdes caldrà indicar el tipus  de tractament i la naturalesa dels 
materials afegits. 
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El subministrador aportarà la mostra de referència,  d’acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 
i/o UNE-EN 1469 i/o UNE-EN 1341. 
Pes específic (UNE_EN 1936): 
- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 
- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 
- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3 
PEDRA DE GRES: 
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra 
de quars i materials aglomerants diversos. 
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argiló s o calcinal. 
PEDRA CALCÀRIA: 
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca c ristal·lina d'origen sedimentari 
constituïda bàsicament per carbonat càlcic. 
La seva composició no ha de ser excesivament bitumi nosa ni rica en argila. 
PEDRA GRANÍTICA: 
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda 
bàsicament per quars, feldespat i mica. 
No ha de tenir símptomes de descomposició en els se us feldespats característics. 
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EX TERIOR D’ACORD AMB LA NORNA UNE-EN 1341: 
L’amplària nominal ha de ser superior a 150 mm. 
Els requisits de les rajoles de pedra natural per a  ús en paviments exteriors són els 
següents:  
Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norm a UNE-EN 12371 
Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F =<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 
12372 i UNE-EN 12372/AC 
Resistència a l’abrasió:  Ha de complir la norma UN E-EN 1341. 
Resistència al lliscament: Ha de complir la norma U NE-EN 1341. 
Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de co mplir la norma UNE-EN 13755 
Toleràncies: 
- Desviació permesa de la dimensió en planta respec te a les nominals: 
     - Classe 1 (marcat P1): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió n ominal =< 700 mm:  ± 4 mm 
          - Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ± 5 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
     - Classe 2 (marcat P2): 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió n ominal =< 700 mm:  ± 2 mm 
          - Rajoles de vores tallades de dimensió n ominal > 700 mm:  ± 3 mm 
          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diag onals: 
     - Classe 1 (marcat D1): 
          - Llargària < 700 mm  : 6 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 8 mm 
     - Classe 2 (marcat D2): 
          - Llargària < 700 mm  : 3 mm 
          - Llargària => 700 mm  : 6 mm 
- Desviació de la mesura del gruix respecte al grui x nominal: 
      - Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a l a mesura del gruix 
      - Classe 1 (marcat T1): 
          - Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 
          - > 60 mm de gruix:  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat T2): 
          - Gruix =< 30 mm:  ± 10% 
          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 
          - > 60 mm de gruix:  ± 4 mm 
- Desviació de la planor al llarg de les arestes (r ajoles texturades): 
     - Vora recta més llarga > 0,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 2 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm 
     - Vora recta més llarga > 1 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 3 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm 
     - Vora recta més llarga > 1,5 m: 
          - Cara de textura fina:  ± 4 mm 
          - Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm 
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RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D’ACO RD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 
12057  
Les plaquetes són les peces que tenen un gruix infe rior a 12mm. 
Els requisits per a les rajoles de pedra naturals p er a paviments i escales i per a plaquetes 
són els següents: 
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Resistència a l’adherència: Ha de complir la norm a UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Absorció de l’aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha  de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1 2058 o UNE-EN 12057 
- Absorció a l’aigua per capil.laritat :  Ha de com plir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de compl ir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la no rma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norm a UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d’aigua:  Ha de complir la  norma UNE-EN 12524 
- Resistència a l’abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d’escales):  Ha de 
complir la norma UNE-EN 14157. 
- Resistència al lliscament:  Ha de complir la norm a UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
- Tactebilitat:  (excepte en cas de peces per a sóc ols i davanters d’escales): Ha de complir 
la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 
Toleràncies: 
Toleràncies per peces amb gruix >12mm 
- Gruix nominal E en mm: 
     - 12<E<=15: ±1,5 mm 
     - 15<E<=30: ±10% 
     - 30<E<=80: ±3 mm 
     - E>80 : ±5 mm 
     - En el cas de cares exfoliades / trencades de  forma natural els valors anteriors no són 
vàlids i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3m m 
      En el cas de cares exfoliades de forma natura l el fabricant declararà les toleràncies. 
- Longitud i amplària:  
+-------------------------------------------------- -------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
¦-----------------------------------------¦-------- --¦----------¦ 
¦  Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d’arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+-------------------------------------------------- -------------+ 
Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquete s) 
- Llargada i amplària:  ±1mm 
- Gruix:  ±1,5mm 
- Planor: 0,15% 
- Esquadres: 0,15% 
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D’ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.  
Els requisits per a la pedra natural per a revestim ents murals és el següent: 
- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 
- Càrrega de trencament de l’ancoratge: Ha de compl ir norma UNE-EN 13364 
- Absorció de l’aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha  de complir la norma UNE-EN 13755 
- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1 469 
- Absorció a l’aigua per capil.laritat :  Ha de com plir la norma UNE-EN 1925 
- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de compl ir la norma UNE-EN 1936 
- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la no rma UNE-EN 12371 
- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norm a UNE-EN 14066 
- Permeabilitat al vapor d’aigua:  Ha de complir la  norma UNE-EN 12524 
Toleràncies: 
- Gruix nominal E en mm  
     -12<E<=30     10% 
     -30<E<=80     ±3 mm 
     -E>80      ±5 mm 
     - En el cas de cares amb esquerdes o sots natu rals, els valors anteriors no són 
aplicables i el fabricant declararà les toleràncies  de gruix. 
- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3m m 
      En el cas de cares exfoliades de forma natura l el fabricant declararà les toleràncies. 
- Longitud i amplària:  
+-------------------------------------------------- -------------+ 
¦  Longitud o amplària nominal en mm.     ¦   <600   ¦  >=600   ¦ 
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¦-----------------------------------------¦-------- --¦----------¦ 
¦  Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm    ¦   ±1mm   ¦  ±1,5mm  ¦ 
¦  Gruix d’arestes bisellades > 50mm      ¦   ±2mm   ¦  ±3 mm   ¦ 
+-------------------------------------------------- -------------+ 
- Localització d’ancoratges ( localització especifi ca, profunditat i diàmetre dels ancoratges 
del passador): 
     - Localització de l’eix mesurat al llarg de la  longitud o amplària de la rajola:  ±2 mm 
     - Localització de l’eix mesurat al llarg del g ruix:  ±1mm (mesurat des la cara exposada) 
     - Profunditat del forat:  +3 / -1mm 
     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm 
     - Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les toleràncies especifiques. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: Les peces han d’anar protegides du rant el transport. Si es fan servir fleixos 
metàl.lics a l’embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 
Les superfícies polides s’han de protegir amb mitja ns adequats 
RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EX TERIOR D’ACORD AMB LA NORNA UNE-EN 1341: 
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fa bricant 
A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 
mínim: 
- El nom petrogràfic de la pedra (d’acord amb la no rma UNE-EN 12407) 
- El nom comercial de la pedra 
- El nom i direcció del proveïdor 
- El nom i la localització de la pedrera 
- Referència a la norma UNE-EN 1341 
- Identificació del producte segons la classificaci ó de la norma UNE-EN 1341 i els valors 
declarats pel fabricant: 
     - Dimensions (excepte si la pedra es subminist ra en grandàries aleatories) 
     - Resistència al glaç/desglaç 
     - Resistència a la flexió 
     - Resistència a l’abrasió 
     - Resistència al lliscament 
     - Absorció d’aigua 
     - Tractament químic superficial 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb e l que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El s ímbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de 
la següent informació: 
     - Nom o marca d’identificació i direcció decla rada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió de l marcatge 
     - Referència a la norma EN 1341 
     - L’ús previst i la descripció de la llosa 
En les rajoles destinades a àrees exteriors de circ ulació de vianants i vehicles, incloses les 
zones delimitades per als transports públics, ha de  constar a més: 
     - La resistència a flexió 
     - La resistència al lliscament (si procedeix) 
     - La resistència al derrapatge (si procedeix) 
     - La durabilitat 
     - Tractament superficial químic (si procedeix)  
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilita t de ser atacades per agents agressius i de 
manera que no es trenquin ni s'escantonin. 
RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D’ACO RD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-EN 
12057  
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 
i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus , realitzats per laboratori notificat. 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fa bricant 
A l’embalatge i/o sobre la documentació comercial q ue acompanya el producte hi ha de constar 
la següent informació com a mínim:   
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-  Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 12058   i/o UNE-EN 12057) 
- Nom i marca identificativa del productor o el imp ortador si és el responsable de la posta en 
el mercat. 
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es  va fixar  
- Classificació del producte (nom tradicional, famí lia petrogràfica, etc d’acord amb UNE-EN 
12440) i els usos finals 
- Característiques: 
      - Per a rajoles per a paviments i escales d’ú s intern: 
          - Reacció al foc 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència al lliscament 
          - Tactilitat 
         - Densitat aparent 
     - Per a rajoles per a paviments i escales d’ús  extern: 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència al lliscament 
          - Tactilitat 
          - Resistència a les gelades 
          - Resistència al xoc tèrmic 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D’ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.  
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   -Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració CE de conformitat del fabricant 
i informe o protocol dels assaigs inicials de tipus , realitzats per laboratori notificat. 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fa bricant 
A l’embalatge i/o sobre la documentació comercial q ue acompanya el producte hi ha de constar 
la següent informació com a mínim:   
-  Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 1469)  
- Nom i marca identificativa del productor o el imp ortador si és el responsable de la posta en 
el mercat. 
- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es  va fixar  
- Classificació del producte (nom tradicional, famí lia petrogràfica, etc d’acord amb UNE-EN 
12440) i els usos finals 
- Característiques: 
      - Plaques per a ús intern: 
          - Reacció al foc 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència a l’ancoratge 
          - Permeabilitat al vapor d’aigua 
         - Densitat aparent 
     - Plaques per a ús exterior: 
          - Reacció al foc 
          - Resistència a la flexió 
          - Resistència a l’ancoratge 
          - Resistència al glaç / desglaç 
          - Permeabilitat al vapor d’aigua 
          - Resistència al xoc tèrmic 
         - Densitat aparent 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para us o como pavimento exterior. Requisitos y 
métodos de ensayo. 
UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural  para uso como pavimento exterior. 
Requisitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaq uetas. Requisitos. 
UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Bald osas para pavimentos y escaleras. 
Requisitos. 
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UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revest imientos murales. Requisitos. 
 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL.L ECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL.LECTIVES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conj unt de peces o òrgans units entre si, 
associats de forma solidària, destinat a l’apantall ament i interposició física, que s’oposa a 
una energia natural que es troba fora de control, a mb la finalitat d’impedir o reduir les 
conseqüències del contacte amb les persones o els b éns materials circumdants, susceptibles de 
protecció. 

S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra c aigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigud es de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigu des de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctri ca 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detec ció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lective s 

CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus co mponents aniran acompanyats d’unes 
instruccions d’utilització, proporcionades pel fabr icant o importador, en les quals figuraran 
les especificacions de manutenció, instal·lació i u tilització, així com les normes de 
seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l’adquisició de SPC que disposi n d’un distintiu o placa de material 
durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les 
següents dades: 
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament  
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d’homologació NE i certificat de segu retat d’ús d’entitat acreditada, si 
procedeix 
Els SPC han d’estar certificats per AENOR. El fabri cant haurà d’acreditar davant  AENOR els 
següents extrems: 
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
- Equips d’inspecció, amidament i assaig:  Obligato ri 
- Estat d’inspecció i assaig:  Obligatori 
- Control de productes no conformes:  Obligatori 
- Manipulació, emmagatzematge, embalatge i entrega:   Obligatori 
- Registres de qualitat:  Obligatori 
- Formació i ensinistrament:  Obligatori 
- Tècniques estadístiques:  Voluntari 
Quan el SPC sigui de confecció protèsica o artesana l, el projectista i calculista del SPC 
restarà obligat a incloure els criteris de càlcul, plànols i esquemes necessaris per al 
manteniment i controls de verificació tècnica i lím its d’utilització. Per la seva part el 
contractista resta obligat a la seva completa i cor recta instal·lació, ús i manteniment 
conforme a les directrius establertes pel projectis ta. 
Complementàriament a les exigències de seguretat qu e s’inclouen en les Instruccions Tècniques 
Complementàries i/o normativa tècnica de referència  o obligat compliment, els SPC utilitzats 
en els processos productius, els Equips de Treball,  les Màquines i els seus elements, tindran 
amb caràcter general les següents característiques de Seguretat: 
- Prevenció integrada: Els elements constitutius de ls SPC o dispositius acoblats a aquests 
estaran dissenyats i construïts de forma que les pe rsones no estiguin exposades als seus 
perills quan el seu muntatge, utilització i manteni ment es faci conforme a les condicions 
previstes pel projectista o fabricant. 
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- Retenció de trencament en servei: Les diferents p arts dels SPC, així com els seus elements 
constitutius hauran de poder resistir al llarg del temps els esforços a què hagin d’estar 
sotmesos, així com qualsevol altra influència exter na o interna que pugui presentar-se en les 
condicions normals d’utilització previstes. 
- Monolitisme del SPC: Quan existeixin parts del SP C, les pèrdues de subjecció dels quals 
puguin donar lloc a perill, disposarà de complement s addicionals per a evitar que les 
esmentades parts puguin incidir sobre les persones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per l’empresa. 
- Previsió de trencada o projecció de fragments: Le s trencades o despreniments de les 
diferents parts dels SPC, així com els seus element s, dels quals puguin originar danys, 
disposaran d’un sistema de resguard o protecció com plementària que retingui els possibles 
fragments, impedint la seva incidència sobre les pe rsones i/o les coses susceptibles de pèrdua 
patrimonial per a l’empresa. 
- Previsió de despreniments totals o parcials dels SPC per pèrdua d’estabilitat: Disposen els 
ancoratges, contrapesos, llastres o estabilitzadors  que evitin la pèrdua d’estabilitat del SPC 
en condicions normals d’utilització previstes pel p rojectista o fabricant. 
- Absència d’arestes agudes o tallants: A les parts  accessibles dels SPC no hi haurà d’existir 
arestes agudes o tallants que puguin produir feride s. 
- Protecció d’elements mòbils: Els elements mòbils dels SPC hauran d’estar dissenyats, 
construïts i protegits de forma que previnguin tot perill de contacte o encallada. 
- Peces mòbils: Els elements mòbils dels SPC, així com els seus passadors i components han de 
ser guiats mecànicament, suficientment apantallats,  disposar de distàncies de seguretat o 
detectors de presència de forma que no impliquin pe rill per a les persones i/o les coses amb 
conseqüència de pèrdua patrimonial per a l’empresa.  
- Interrelació de diversos SPC o part d’aquests que  treballen amb independència: Quan la 
instal·lació està constituïda per un conjunt de SPC  o part d’aquests treballen 
independentment, la protecció general del conjunt e starà dissenyada sense perjudici al que 
cada SPC o part d’aquest actuï eficaçment. 
- Control de risc elèctric: Els SPC de protecció el èctrica garantiran l’aïllament, posada a 
terra, connexions, proteccions, resguards, enclavam ent i senyalització, que previnguin de 
l’exposició a risc de contacte elèctric per presènc ia de tensió en zones accessibles a 
persones o materials conductors i/o combustibles. 
- Control de sobrepressions de gasos o fluids: Els SPC dels equips, màquines i aparells o les 
seves parts, sotmesos a pressió (canonada, juntes, brides, racords, vàlvules, elements de 
comandament o altres), estaran dissenyats, construï ts i, en el seu cas mantinguts, de forma 
que, tenint en compte les propietats físiques dels gasos o líquids sotmesos a pressió, 
s’evitin danys per a les persones i/o les coses amb  conseqüència de pèrdua patrimonial per a 
l’empresa, per fuites o trencades. 
- Control d’agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els 
treballs normals es produeixin emissions de pols, g asos o vapors que puguin ser perjudicials 
per la salut de les persones o patrimoni de l’empre sa, hauran d’anar proveïts de SPC eficaços 
de captació dels esmentats contaminants acoblats al s seus sistemes d’evacuació. Aquells que 
siguin capaços d’emetre radiacions ionitzants o alt res que puguin afectar la salut de les 
persones o contaminar materials i productes circumd ants, aniran proveïts d’apantallament de 
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcc ió, muntatge, protecció i manteniment, 
assegura l’amortització dels sorolls i vibracions p roduïts, a nivells inferiors als límits 
establerts per la normativa vigent en cada moment, com nocius per a les persones circumdants. 
- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a  criteris ergonòmics, tal com la concepció 
de: Espai i mitjans de treball per al seu muntatge;  Absència de contaminació ambiental per 
pols i soroll al seu muntatge;  i Procés de treball s (no exposició a riscos suplementaris 
durant el muntatge, càrrega física, temps…). Els se lectors dels SPC que puguin actuar de 
diverses formes, han de poder ser bloquejats amb l’ ajuda de claus o eines adients, en cada 
posició elegida. A cada posició del selector no ha de correspondre més que una sola forma de 
comandament o funcionament. 
Els SPC han d’estar dissenyats de forma que les ope racions de manteniment preventiu i/o 
correctiu es puguin efectuar sense perill pel perso nal, els llocs fàcilment accessibles, i 
sense necessitat de reduir els nivells de protecció  dels operaris de manteniment i dels 
eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment an ul·lat, s’advertirà (mitjançant rètols 
normalitzats) d’aquesta circumstància als eventuals  beneficiaris del SPC 
Els SPC de les màquines o equips disposaran de disp ositius adequats que tendeixin a evitar 
riscos d’atrapaments, en el disseny i emplaçament d els SPC i molt especialment els resguards a 
les màquines, es tindrà en compte que la fixació si gui racionalment inviolable, permeti 
suficient visibilitat a través d’elles, la seva rig idesa estigui d’acord amb la duresa del 
tracte previst, les obertures impedeixin la introdu cció de membres que puguin entrar en 
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contacte amb òrgans mòbils i que permetin dintre de l possible l’execució d’operacions de 
manteniment sense exposició a riscos suplementaris.  
El projectista, fabricant o importador, garantirà l es dimensions ergonòmiques de tots el 
components del SPC, donarà les instruccions i es do tarà dels mitjans adequats, perquè el 
transport i la manutenció es pugui efectuar amb el menor perill possible. A aquests efectes: 
- Les peces a transportar manualment, no superaran individualment els 25 kg de pes. 
- S’indicarà la posició de transport que garanteixi  l’estabilitat del SPC, i se subjectarà de 
manera adequada. 
- Aquells SPC o els seus components de difícil amar rament es dotaran de punts de subjecció de 
resistència apropiada; en tots els casos s’indicarà  de manera documentada, la manera 
d’efectuar correctament l’amarrament. 
El projectista, fabricant o importador facilitarà l a documentació necessària perquè el 
muntatge del SPC pugui efectuar-se correctament i a mb el menor perill possible. 
Igualment s’hauran de facilitar les dades necessàri es per a la correcta operativitat i 
eficàcia preventiva del SPC. 
Les peces d’un pes major de 50 kg i que siguin difí cils de subjectar manualment, estaran 
dotades de punts d’ancoratge apropiats on puguin mu ntar-se elements auxiliars per a 
l’elevació. 
Igualment, el projectista, fabricant o importador h aurà d’indicar els espais mínims que 
s’hauran de respectar en relació a les parets i sos tre, perquè el muntatge i desmuntatge pugui 
efectuar-se amb facilitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

ELECCIÓ: 
Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns crit eris de garanties de Seguretat per als seus 
muntadors i presumptes beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’u na meditada cura de tots els detalls de 
l’execució i del risc per als que han estat concebu ts, per la qual cosa el SPC és de tot punt 
recomanable que en tots i cadascun dels seus compon ents disgregables, disposin del seu 
corresponent segell AENOR (o equivalent) com a comp romís de garantia de qualitat del 
fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’a creditar documentalment, que en el disseny 
del SPC s’ha realitzat una anàlisi dels perills ass ociats a la seva utilització, i valorat els 
riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses  i successos perillosos associats a la 
utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un 
valor a cada risc (normalment de tipus qualitatiu).  
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessa ri reduir el risc). 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aport ar “l’expedient tècnic” com a document amb 
les especificacions tècniques de l’Equip, que el qu alifiquin com a component de seguretat 
incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar dels elements bàsics 
següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes u tilitzades i altres especificacions 
tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills qu e presenta la màquina o component de 
seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment de ls SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprov ar el compliment dels requisits essencials 
de seguretat i salut (si cal, acompanyats amb notes  de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixa des pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreix aran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del p rojectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments ampl is i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i l es entregues del SPC estaran documentades i 
custodiades, amb justificant de recepció de conform itat, entrega i rebut, per un responsable 
tècnic, delegat per l’emprador. 
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La vida útil dels SPC és limitada, podent ser degud a tant al seu desgast prematur per l’ús, 
com a la seva amortització, que vindrà fixada pel s eu estat i el seu manteniment, així com la 
seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb indepen dència de la seva data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de 

aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las 

legislaciones de los estados miembros sobre máquina s. 

Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se  modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 

de noviembre, relativo a las disposiciones de aplic ación de la directiva del consejo 

89/392/CEE, sobre máquinas. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que s e establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los traba jadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que s e establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el qu e se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba l a Ordenanza General de Seguridad e Higiene 

en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la 

Construcción, Vidrio y Cerámica. 

UNE-EN 1263-1:1997 Redes de seguridad. Parte 1: Req uisitos de seguridad, métodos de ensayo. 

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del 

trabajo en la indústria de la construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Pres cripciones de seguridad en la indústria de 

la edificación 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B6A - MATERIALS PER A REIXATS METÀL.LICS 
B6AZ - MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS METÀL.LICS  
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B6AZ316A,B6AZA16A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials auxiliars per a reixats metàl·lics. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tub d'acer galvanitzat en calent per un procés d' immersió contínua, que forma el pal del 

reixat. 

- Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer 

galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica 

- Dau de formigó per a peu de tanca mòbil de malla d'acer. 

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions  o defectes superficials. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu  en tota la seva superfície i no ha de 

tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. 
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Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintu ra de pols de zinc amb resines (galvanitzat 

en fred). 

La seva secció ha de permetre la fixació de la mall a amb els elements auxiliars. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >=  345 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

PORTA DE PLANXA: 

La porta i el bastiment han de ser compatibles amb la resta d'elements que formen el reixat. 

Ha de dur els elements d'ancoratge necessaris per a  la seva fixació als elements de suport i 

els mecanismes d'apertura. 

DAU DE FORMIGÓ: 

Ha de portar els forats per a la fixació dels eleme nts verticals del reixat. 

No ha de tenir defectes que puguin alterar la seva resisténcia. 

PAL DE PLANXA: 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 1 mm 

- Diàmetre:  ± 1,2 mm 

- Rectitud:  ± 2 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

PAL O PORTA DE PLANXA: 

Subministrament: Amb els elements que calguin per t al d'assegurar la seva rectitud. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d 'humitat i les zones on pugui rebre 

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 

DAU DE FORMIGÓ: 

No hi ha condicions específiques de subministrament  ni d'emmagatzematge. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAME NTS 
B75 - PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS 
B752 - PASTES ELASTOMÈRIQUES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Cautxú líquid per a impermeabilitzacions d'aplicaci ó en fred. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es vulcanitza a l'aire per mineralització i es conv erteix en una massa consistent i elàstica. 
Ha de tenir la consistència adequada per la seva ap licació amb rodet. 
Resistència a la temperatura:  - 10°C a + 100°C 
Resistència als raigs ultraviolats:  Bona 
Estabilitat química:  Resisteix les solucions àcide s,  No resisteix els olis o greixos 
Impermeabilitat a l'aigua (2 bar i 2,5 mm de gruix) :  Ha de complir 
Allargament fins el trencament:  >= 300% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Ha de portar impreses les dades següents: 
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     - Identificació del producte 
     - Pes net o volum del producte 
     - Data de caducitat 
     - Instruccions d'ús 
     - Limitacions de temperatura 
     - Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: en envàs tancat hermèticament, prot egit de la humitat, de les gelades i de la 
radiació solar directe. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 12 mesos. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B75Z - MATERIALS PER A PASTES PER A IMPERMEABILITZA CIONS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Emprimació prèvia per a impermeabilitzacions de cau txú líquid. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva  aplicació amb brotxa. Ha de fluir i 
anivellar-se correctament i deixar una capa uniform e després de l'assecatge. 
Ha de ser compatible amb el material impermeabilitz ant al que serveix de base. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Ha de portar impreses les dades següents: 
     - Identificació del producte 
     - Pes net o volum del producte 
     - Data de caducitat 
     - Instruccions d'ús 
     - Limitacions de temperatura 
     - Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: en envàs tancat hermèticament, prot egit de la humitat, de les gelades i de la 
radiació solar directa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B77 - LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFI NES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmina termoplàstica de polietilè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vel de polietilè 
- Làmina de baixa densitat 
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- Làmina d'alta densitat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La làmina ha de ser homogènia. 
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 
rectes. 
Ha de ser estanca a l'aigua. 
VEL DE POLIETILÈ: 
Amplària:  >= 100 cm 
Llargària:  >= 1000 cm 
Resistència a l'esquinçament:  >= 300 N/cm 
Característiques mecàniques: 
+-------------------------------------------------- ------+ 
¦ Gruix   ¦Resistència a ¦Resistència a¦ Allargamen t fins¦ 
¦         ¦   l'impacte  ¦ la tracció  ¦ al trencam ent   ¦ 
¦(micres) ¦      (g)     ¦   (N/mm2)   ¦      (%)        ¦ 
¦---------¦--------------¦-------------¦----------- ------¦ 
¦  50     ¦     >= 80    ¦      -      ¦       -         ¦ 
¦ 100-150 ¦     >= 300   ¦    >= 15    ¦     >= 350       ¦ 
¦ 250     ¦     >= 600   ¦    >= 15    ¦     >= 350       ¦ 
+-------------------------------------------------- ------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 53-254. 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 15% 
- Diferència entre el gruix mitjà real i el gruix n ominal:  ± 5% 
- Amplària: - 0%, + 2% 
LÀMINA D'ALTA DENSITAT: 
Ha de ser soldable per ambdues cares, per els proce diments habituals (aire calent, altres 
formes de fussió, aportació del mateix material cal ent, etc.). 
Gruix nominal:  >= 1 mm 
Duresa Shore:  64° 
Assaig de doblegat a baixes temperatures:  No ha de  tenir esquerdes 
Resistència a la tracció en ambdues direccions:  >=  2,5 kN/m2 
Allargament al trencament en ambdues direccions:  > = 700% 
Resistència mecànica a la perforació:  >= 4,5 kN/cm  
Envelliment artificial accelerat: 
- Pèrdua d'allargament al trencament:  < 15% 
- Pèrdua de resistència:  < 15% 
Resistència a l'esquinçament:  >= 9 kN 
Comportament a la calor, variació de les dimensions  (assaig a 100°C): < 3% 
Absorció d'aigua: 
- a les 24 h:  < 0,2% 
- als 6 dies:  < 1% 
Resistència a la perforació per arrels:  Sense perf oracions 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-300. 
Toleràncies: 
- Gruix:  ± 10% 
- Variació del gruix en la zona lateral de la làmin a (a 60 mm de la vora): 0,15 mm 
- Amplària:  ± 1% 
- Duresa Shore:  ± 5° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions . 
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Dimensions en cm 
- Pes per m2 
- Color 
- Data de fabricació 
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el  seu envàs, apilats en posició horitzontal 
amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa dir ecció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits 
del sol, la pluja i la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
VEL DE POLIETILÈ: 
*UNE 53254-1:1978 Plásticos. Películas de polietile no empleadas en la construcción. 
Características y métodos de ensayo. 
LÀMINA D'ALTA DENSITAT: 
UNE 104300:2000 EX Materiales sintéticos. Láminas d e polietileno de alta densidad (PEAD) para 
la impermeabilización en obra civil. Característica s y métodos de ensayo. 
 
 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 
B7J5 - SEGELLANTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials plàstics de diferent composició, sense fo rma específica que serveixen per a tancar 
un junt entre materials d'obra per a que en quedi g arantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cau txú de silicona, d'elasticitat permanent, 
amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o  neutre 
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elast òmer bicomponent de resines epoxi i cautxú 
de polisulfurs amb additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent : Màstic de poliuretà amb additius i 
càrregues d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consis tència plàstica de polímers acrílics en 
dispersió aquosa, amb additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròp ic de cautxú butil d'elasticitat permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'ò leo-resines amb additius i càrregues de 
plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació e n fred, a base de betums asfàltics, 
resines, fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i 
càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocompon ent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de cartó-guix 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i  la utilitzada per a plaques de cartó-guix, 
la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb 
pistola. 
Característiques físiques: 
+-------------------------------------------------- ----------------+ 
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformaci ó ¦Resistència a¦ 
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦màx. a 5° C ¦  temperatura¦ 
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦--------- --¦-------------¦ 
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦ -45 - +200°C¦ 
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦  20-30%   ¦     -       ¦ 
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦   30%     ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦  15-25%   ¦ -30 - +70°C ¦ 
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦   25%     ¦ -50 - +80°C ¦ 
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦           ¦             ¦ 
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦  10-15%   ¦ -15 - +80°C ¦ 
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦   10%     ¦ -20 - +70°C ¦ 
¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦   10%     ¦ -15 - +80°C ¦ 
+-------------------------------------------------- ----------------+ 
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Característiques mecàniques: 
+-------------------------------------------------- ---------------+ 
¦Tipus massilla   ¦Resistència a¦Mòdul d'elasticita t al ¦ Duresa  ¦ 
¦                 ¦  la tracció ¦100% d'allargament      ¦Shore A  ¦ 
¦                 ¦   (N/mm2)   ¦  (N/mm2)              ¦         ¦ 
¦-----------------¦-------------¦------------------ -----¦---------¦ 
¦Silicona neutra  ¦   >= 0,7    ¦          0,2          ¦12° - 20°¦ 
¦Silicona àcida   ¦   >= 1,6    ¦          0,5          ¦25° - 30°¦ 
¦ó bàsica         ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Polisulfur       ¦   >= 2,5    ¦          -            ¦   60°   ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦   >= 1,5    ¦          0,3          ¦30° - 35°¦ 
¦monocomponent    ¦             ¦   0,3 - 0,37 N/mm 2    ¦         ¦ 
¦                 ¦             ¦(polimerització rà pida)¦         ¦ 
¦Poliuretà        ¦      -      ¦         1,5           ¦    -    ¦ 
¦bicomponent      ¦             ¦                       ¦         ¦ 
¦Acrílica         ¦      -      ¦          0,1          ¦    -    ¦ 
¦De butils        ¦      -      ¦          -            ¦15° - 20°¦ 
+-------------------------------------------------- ---------------+ 
MASSILLA DE SILICONA: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la  humitat de l'aire, i es converteix en una 
massa consistent i elàstica. 
Base:  Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
- Neutra:  >= 500% 
- Àcida o bàsica:  >= 400% 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base:  Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la  humitat de l'aire, i es converteix en una 
massa consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
- Monocomponent:  Poliuretà 
- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 
MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua  de la massa, la qual es converteix en una 
pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasti citat. 
Base:  Polímers acrílics 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en  contacte amb l'aire, i es converteix en 
una pasta tixotròpica elàstica. 
Base:  Cautxú-butil 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superf icial protectora i resistent i manté 
l'interior plàstic. 
Base:  Oleo-resines 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materia ls a una temperatura >= 38°C, ha de donar 
un producte homogeni amb la consistència adequada p er a la seva aplicació per abocament, 
pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de  la seva preparació. 
Base:  Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C:  78% 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 
Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 
Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
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- a 20°C:  15 N/cm2 
- a -20°C:  20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 
Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva co rrecta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions ne cessàries per a la seva aplicació. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 
+-------------------------------------------------- --------------------+ 
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60 °C ¦Adherència      ¦ 
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6 -3)¦5 cicles a -18°C¦ 
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)¦ 
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                ¦ 
¦---------¦---------¦----------------¦------------- ---¦----------------¦ 
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                ¦ 
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦      <= 5      ¦  Ha de complir ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------+ 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Ha de portar impreses les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó -guix o escuma de poliuretà) 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaq ues de cartó-guix) 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ,  ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O 
ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura e ntre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mes os. 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticamen t i protegit de la intempèrie. Temps màxim 
d'emmagatzematge sis mesos. 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 
temperatura ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
MASSILLA PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne 
la compatibilitat dels materials. 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la i ntempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B83 - MATERIALS PER A APLACATS 
B83Z - MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials auxiliars per a aplacats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplac ats 
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats 
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 8 5 mm d'amplària 
- Estructura de suport per a panells compostos d’al umini, feta amb perfils verticals omega 
d’alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gr uix, ancoratges regulables d’alumini, i 
estructura horitzontal de tubs d’alumini, i fixacio ns mecàniques per a obra de fàbrica 
PERFILERIA: 
Els perfils han de complir les característiques geo mètriques, dimensionals i de forma, que els 
siguin pròpies. 
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres de fectes superficials. Han de tenir els 
forats necessaris per la seva fixació mecànica al p arament. 
El recobriment protector ha de ser homogeni i conti nu en tota la seva superfície i no ha de 
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a 
alguna de les classes següents (segons les normes E N 10326 o EN 10327): 
- Recobriment protector de zinc:  Z275, Z140, Z100 
- Recobriment protector de zinc-alumini:  ZA130, ZA 095 
- Recobriment protector d’alumini-zinc:  AZ150, AZ1 00 
El fabricant ha d’estabir el gruix nominal, la llar gària nominal i l’amplària nominal 
Els perfils que constitueixen l’estructura de supor t de les plaques de guix laminat han de 
designar-se de la següent manera: 
- La expressió “perfilería metálica” 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- La descripció específica del fabricant 
- La classe de recobriment de protecció 
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimens ions nominals, en mm, en l’ordre següent: 
     - Dimensions de la secció transversal 
     - Gruix 
     - Llargària 
Els perfils han d’anar marcats de manera clara e in deleble, amb la següent informació com a 
mínim: 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d’identific ació del fabricant 
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb e l que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Toleràncies: 
- Llargària del perfil (L): 
     - L =< 3 000 mm:  ± 3 mm 
     - 3 000 < L =< 5 000 mm:  ± 4 mm 
     - L >= 5 000 mm:  ± 5 mm 
- Amplària del perfil:  ± 0,5 mm 
- Amplària de l’ala: 
     - Ala compresa entre dos plecs:  ± 0,5 mm 
     - Ala compresa entre plec i vora tallada:  ± 1 ,0 mm 
- Angle format per l’ala i l’anima:  ± 2º 
- Rectitud del perfil:  < L/400 (L=llargària nomina l) 
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h= distància que es separa d’una superfície 
plana l’extrem no travat del perfil) 
Gruix de la planxa:  >= 0,6 mm 
GANXO D'ACER GALVANITZAT: 
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma q ue garanteixi l'ancoratge. La part 
davantera ha de garantir la subjecció de les peces de l'aplacat. 
Diàmetre:  >= 0,5 cm 
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >=  2 cm 
PLATINA: 
La superfície de la platina ha de ser plana i els a ngles i les arestes han de ser rectes. 
La part posterior de la platina ha de dur un tall h oritzontal amb les dues meitats resultants 
doblegades en sentit contrari o amb una disposició similar que n'asseguri l'ancoratge. 
Límit elàstic de l'acer:  420 N/mm2 
Llargària:  >= 7 cm 
Gruix:  >= 0,3 cm 
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Alçària:  >= 2,5 cm 
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces:  >=  2 cm 
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS: 
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzo ntals, suports dels perfils i fixacions 
mecàniques. 
Els perfils verticals són de tipus omega, d’alumini , de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de 
gruix. 
Els suports han de ser peces en forma d’U de planxa  d’alumini, amb perforacions per fixar els 
perfils verticals, i perforacions per a fixar els s uports a la obra de fàbrica de l’edifici. 
Les perforacions han de ser colises, per tal de reg ular la posició dels perfils i els suports. 
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de t ubs d’alumini, i fixacions mecàniques 
adaptats al tamany de les safates, per tal de refor çar-les horitzontament. 
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipu s de suport, i a les càrregues previstes a 
la DT. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PERFILERIA: 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
+-------------------------------------------------- -------------------------------+ 
¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦  Característiques    ¦ Sistema ¦ 
¦-------------------------------------------------¦ ---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦  Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 
¦            ¦ cificacions de reacció al foc      ¦ ---------------------¦---------¦ 
¦ Perfileria ¦                                    ¦  Altres              ¦    4    ¦ 
¦ metàl.lica ¦------------------------------------¦ ---------------------¦---------¦ 
¦            ¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦  Tots                ¦    4    ¦ 
¦            ¦ nats anteriorment                  ¦                      ¦         ¦ 
+-------------------------------------------------- -------------------------------+ 
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabri cant i informe o protocol dels assaigs 
inicials de tipus, realitzat pel laboratori notific at 
- Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabri cant 
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la di rectiva 93/68/CE) s’ha d’estampar sobre la 
perfileria de manera visible (o si no és possible, sobre l’etiqueta, l’embalatge, o la 
documentació comercial que acompanya al producte) i  ha d’anar acompanyat de la següent 
informació com a mínim: 
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14195 
- Descripció del producte: nom genèric, material, d imensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent 
manera: 
     - Resistència a flexió, valor declarat 
     - Reacció al foc, Classe 
     - Prestació No determinada (PND) per a aquelle s característiques en les que sigui 
aplicable 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
GANXO I PLATINA: 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
GANXO, PLATINA I PERFILERIA: 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS: 
m2 de superfície a aplacar d’acord amb la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PERFILERIA: 
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UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso e n sistemas de placas de yeso laminado. 
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso 
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada  per un aglomerant a base de coles 
cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents al s àlcalis 
     - Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'ag lutinant i el pigment de la qual és 
l'hidròxid de calç o la calç apagada 
     - Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ci ment 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 agl omerant a base d'un polímer sintètic, en 
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resi stents als àlcalis i a la intempèrie 
     - Pintura acrílica: Pintura formada per copolí mers acrílics amb pigments i càrregues 
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'air e per evaporació del dissolvent 
     - Esmalt gras: Pintura formada per olis secant s barrejats amb resines dures, naturals o 
sintètiques i dissolvents 
     - Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglo merant de resines alquídiques, soles o 
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la  intempèrie i additius modificadors de la 
brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissol vent 
     - Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura 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: Pintu ra formada per copolímers de resines de 
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per pol imerització mitjançant un catalitzador 
     - Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formad a 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 acr ílics en una emulsió aquosa 
     - Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evap oració del dissolvent 
     - Pasta plàstica de picar: Pintura formada per  un vehicle a base d'un polímer sintètic, 
en dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors r esistents 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'agita ció (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'anive llar 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 48-032):  <= 2 
PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació  dels porus de la superfície a tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'a cabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, h a d'endurir amb la humitat i el temps i ha 
de tenir propietats microbicides. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
Projecte de Remodelació Recinte Esportiu del Camp d e Futbol de les Oliveres 
 
 

57 
  

PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfíc ie a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
     - Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agita ció (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 48-032):  <= 2 
PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
     - La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar 
senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes . 
     - Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN  21513 i UNE 48-083) no ha de tenir 
coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigmen ts 
     - 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'anive llar 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:  < 1,6 kg/dm3 
          - Pintura per a exteriors:  < 1,5 kg/dm3 
     - Rendiment:  > 6 m2/kg 
     - Relació volum pigments + càrregues/volum pig ments, pes càrregues, aglomerat sòlid 
(PVC): < 80% 
Característiques de la pel·lícula seca: 
     - La pintura ha de ser de color estable, i per  a exteriors, insaponificable. 
     - Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
     - Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Rela ció constant >= 0,98 
     - Resistència al rentat (DIN 53778): 
          - Pintura plàstica per a interiors o past a plàstica: >= 1000 cicles 
          - Pintura plàstica per a exteriors: >= 50 00 cicles 
     - Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de com plir 
     - Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):   Ha de complir 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'obser ven canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de com plir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de compl ir 
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 consistènci a 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 insa ponificable. 
     - Ha de ser resistent a la intempèrie. 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfí cie a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 1 h 
     - Totalment sec:  < 6 h 
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Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregame nt i al rentat. 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) n i de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
     - Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agita ció (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
     - Ha de tenir la consistència adequada per a l a 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 insa ponificable. 
     - Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
     - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16  06 02). 
     - Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 u nitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 
08) 
     - Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys  moderats 
     - Esgrogueïment accelerat per colors amb refle ctància 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'agita ció (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
     - Ha de tenir la consistència adequada per a l a 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 insa ponificable. 
     - Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
     - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16  06 02). 
     - Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 u nitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 
08) 
     - Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys  petits 
     - Adherència i resistència a l'impacte: 
+-------------------------------------------------- ----------------------+ 
¦                                         ¦A les 24  h¦ Al cap de 7 dies  ¦ 
¦-----------------------------------------¦-------- --¦-------------------¦ 
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%          ¦ 
¦-----------------------------------------¦-------- --¦-------------------¦ 
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                   ¦ 
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦ Bé       ¦ Ha de complir     ¦ 
+-------------------------------------------------- ----------------------+ 
     - Resistència a la càrrega concentrada en movi ment (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): Resiste nt 
     - 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'aplicaci ó. 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
     - Ha de tenir la consistència adequada per a l a 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 insa ponificable. 
     - Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
     - Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16  06 02). 
     - Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 u nitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 
08) 
     - Resistència a l'abrasió (UNE 56-818):  Danys  petits 
     - Ha de tenir bona resistència química als àci ds diluïts, als hidrocarburs, les sals i 
als detergents. 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfí cie a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola fins a la impregnació de la superfí cie a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininfla mable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 20 min 
     - Totalment sec:  < 1 h 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa o 
corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment sec:  < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als à cids i als àlcalis. 
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequ ada per a la seva aplicació amb brotxa, 
corró o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte:  < 30 min 
     - Totalment sec:  < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%,  clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i 
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, quer osè) als olis animals i vegetals, a 
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimeri tzació): 
     - Tracció:  >= 160 kp/cm2 
     - Compressió:  >= 850 kp/cm2 
Resistència a la temperatura:  80°C 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
     - Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agita ció (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:  < 1,7 kg/dm3 
     - Relació: volum del pigment/volum de la resin a (PVC):  < 80% 
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Característiques de la pel·lícula seca: 
     - La pintura ha de ser de color estable i insa ponificable. 
     - Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
     - Resistència al rentat (DIN 53778): 
          - Pintura plàstica per a interiors o past a plàstica: >= 1000 cicles 
          - Pintura plàstica per a exteriors: >= 50 00 cicles 
     - Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de com plir 
     - 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 d e 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, ES MALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
     - Identificació del fabricant 
     - Nom comercial del producte 
     - Identificació del producte 
     - Codi d'identificació 
     - Pes net o volum del producte 
     - Data de caducitat 
     - Instruccions d'ús 
     - Dissolvents adequats 
     - Límits de temperatura 
     - Temps d'assecatge al tacte, total i de repin tat 
     - Toxicitat i inflamabilitat 
     - Proporció de la barreja i temps d'utilitzaci ó, en els productes de dos components 
     - Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al  sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gel ades. 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o env asada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
     - Identificació del fabricant 
     - Nom comercial del producte 
     - Identificació del producte 
     - Codi d'identificació 
     - Pes net o volum del producte 
     - Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al  sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gel ades. 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
     - Identificació del fabricant 
     - Nom comercial del producte 
     - Identificació del producte 
     - Codi d'identificació 
     - Pes net o volum del producte 
     - Instruccions d'ús 
     - Temps d'estabilitat de la barreja 
     - Temperatura mínima d'aplicació 
     - Temps d'assecatge 
     - Rendiment teòric en m/l 
     - Color 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al  sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gel ades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS S UPERFICIALS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials per a emprimacions i tractaments superfic ials. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Segelladora: Producte segellant per a fusta,  guix i ciment 
     - Protector químic insecticida-fungicida: Prod ucte a base de resines especials i agents 
fungicides i insecticides per a evitar el to blavós  i el podriment 
     - Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica  de mini de plom electrolític, modificada 
eventualment amb oli de llinosa 
     - Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de  mini de plom electrolític barrejada amb 
olis i dissolvents 
     - Emprimació antioxidant al clorocautxú, a bas e de clorocautxú modificat 
     - Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprima ció de dos components a base de resines de 
poliuretà soles o modificades 
     - Emprimació de làtex: Emprimació de polímer v inílic en dispersió 
     - Emprimació fosfatant a base de resines viníl iques o fenòliques, soles o modificades que 
catalitzen en ser barrejades amb un activador 
     - Pintura decapant: Producte líquid o semipast ós, el component principal del qual és el 
clorur de metilè amb dissolvents i altres additius 
     - Solució de silicona 
     - Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un 
catalitzador format per una solució de poliamina, p oliamida o d'altres 
     - Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral  formada per polímers orgànics o 
inorgànics, impermeable, de resistència química alt a enfront dels àcids orgànics i inorgànics 
SEGELLADORA: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
     - Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agita ció (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 se va aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 
la brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deix ar una capa uniforme després de l’assecat 
     - Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 mic res 
     - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  >  30°C 
     - Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INT A 16 02 29): 
          - Al tacte:  30 min   - 4 h 
          - Totalment seca:  < 12 h 
     - Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10  m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
     - Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA: 
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (IN TA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells 
ni dipòsits durs. 
Ha de tenir una consistència adequada per a impregn ar bé les fibres. 
Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
     - Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agita ció (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
     - Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolíti c 
     - Puresa del mini de plom electrolític (INTA 1 6 12 11):  >= 99,6% 
     - Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 mic res 
     - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  >  25°C 
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     - 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 (INT A 16 02 29): 
          - Al tacte:  < 1 h 
          - Totalment seca:  < 6 h 
     - Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 1 6 42 03):  > 1,8 kg/dm3 
     - Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg 
Característiques de la pel·lícula seca: 
     - Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01 , ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) 
ASTM D.610-68):  >= 150 h 
     - Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
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:  > 2,3 kg/l 
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/k g 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva  aplicació amb brotxa o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02  29): 
     - Al tacte:  < 45 min 
     - Totalment seca:  < 4 h 
Pes específic a 20°C:  > 1,73 kg/l 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/k g 
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ: 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva  aplicació amb brotxa o pistola. 
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02  29): 
     - Al tacte:  < 15 min 
     - Totalment seca:  < 2 h 
Pes específic a 20°C:  > 1,35 kg/l 
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/k g 
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
     - Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agita ció (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 u na capa uniforme després de l’assecat 
     - Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INT A 16 02 29): 
          - Al tacte:  < 30 min 
          - Totalment seca:  < 2 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
     - Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 
Característiques de la pel·lícula líquida: 
     - La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'ag itació, 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 u na capa uniforme després de l’assecat 
     - Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INT A 16 02 29): 
          - Al tacte:  < 15 min 
          - Totalment seca:  < 1 h 
Característiques de la pel·lícula seca: 
     - Gruix de la capa:  4 - 10 micres 
     - Adherència (UNE 48-032):  <= 2 
PINTURA DECAPANT: 
Ha de ser d'evaporació ràpida. 
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintur a en pocs minuts. 
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicaci ó amb brotxa o espàtula. 
SOLUCIÓ DE SILICONA: 
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha 
de impregnar bé les superfícies poroses sense deixa r pel·lícula. 
Rendiment:  > 3 m2/l 
Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h 
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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 1 6 02 44):  > 30°C 
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h 
Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres 
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de c omplir 
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC: 
Temps d'assecatge:  <= 30 min 
Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h 
Pes específic:  1,3 kg/dm3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
     - Identificació del fabricant 
     - Nom comercial del producte 
     - Identificació del producte 
     - Codi d'identificació 
     - Pes net o volum del producte 
     - Data de caducitat 
     - Instruccions d'ús 
     - Proporció mescla: Base/activador, en la empr imació fosfatant o Base/catalitzador en la 
brea epoxi. 
     - Temps d'inducció de la mescla i vida de la m escla, en els productes de dos components. 
     - Dissolvents adequats 
     - Límits de temperatura 
     - Temps d'assecatge al tacte, total i de repin tat 
     - Toxicitat i inflamabilitat 
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al  sol, dins del seu envàs tancat i sense 
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gel ades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B96 - MATERIALS PER A VORADES 
B965 - PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9651U02. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó no armat de forma pris màtica, massissa i amb una secció 
transversal adequada a les superfícies exteriors a les que delimita. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Monocapa: Peça formada per un sol tipus de formig ó 
- Doble capa: Peça amb diferents tipus de formigó e n la seva estructura principal i en la seva 
capa superficial 
S'han considerat les formes següents: 
- Recta 
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- Corba 
- Recta amb rigola 
- Per a guals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniforme s a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantoname nts ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral.le les. 
El cantells poden ser bisellats, arrodonits, corbs o xamfranats. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferènci es significatives respecte de qualsevol 
mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comp rador. 
En el cas de peces bicapa, no ha d’existir separaci ó entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures ha de ser: Alçà ria x amplària. 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Classes en funció de la resistència climàtica: 
- Classe 1 (marcat A):  sense mesura del % d’absorc ió d’aigua 
- Classe 2 (marcat B):  <= 6% d’absorció d’aigua 
- Classe 3 (marcat D):  valor mitjà <= 1 kg/m2 de p èrdua de massa desprès de l’assaig glaç-
desglaç;  cap valor unitari > 1,5 
Classes en funció de la resistència al desgast per abrasió: 
- Classe 1 (marcat F):  sense mesura d’aquesta cara cterística 
- Classe 3 (marcat H):  <= 23 mm 
- Classe 4 (marcat I):  <= 20 mm 
Classes en funció de la resistència a flexió: 
- Classe 1 (marcat S):  valor mitjà: >= 3,5 MPa;  v alor unitari: >= 2,8 MPa 
- Classe 2 (marcat T):  valor mitjà: >= 5,0 MPa;  v alor unitari: >= 4,0 MPa 
- Classe 3 (marcat U):  valor mitjà: >= 6,0 MPa;  v alor unitari: >= 4,8 MPa 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàn iques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1340 i s'han de determinar segons a questa norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargàri a nominal:  ± 1% al mm més pròxim, >= 4 mm, 
<= 10 mm 
- Desviació d’altres dimensions, excepte el radi: 
     - Cares vistes:  ± 3% al mm més pròxim, >= 3 m m, <= 5 mm 
     - Altres parts:  ± 5% al mm més pròxim, >= 3 m m, <= 10 mm 
- Desviació màxima respecte de la planor i la recti tud en les cares planes i cantells rectes: 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:   ± 1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:   ± 2 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:   ±2,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:   ± 4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
A l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següe nt informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix aba ns de la considerada com a apta per a l’ús 
- Identificació de les classes en relació a la resi stència climàtica, la resistència a 
l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- Identificació del producte 
- Marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol 
Sobre un 0,5 % de les peces, amb un mínim d’una uni tat per paquet, o a l’embalatge quan no 
sigui reutilitzat, hi ha de constar la següent info rmació: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data de producció 
- Data d’entrega del producte, quan es produeix aba ns de la considerada com a apta per a l’ús. 
- Identificació de les classes en relació a la resi stència climàtica, la resistència a 
l’abrasió i la resistència a la flexió 
- Referència a la norma UNE-EN 1340 
- A l’embalatge: marcat CE de conformitat amb el qu e disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
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El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fa bricant 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1340:2004 Bordillos prefabricados de hormigó n. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIM ENTS DE RAJOLES DE GRANULAT 
CONGLOMERAT AMB RESINA 
B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRA TZO 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials complementaris per a l'execució de pavime nts de terratzo. 
S'han considerat els materials següents: 
- Beurada blanca 
- Beurada de color 
- Suports de morter o de PVC 
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior , de morter o de PVC 
BEURADA: 
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, c àrregues minerals i additius orgànics i 
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció e specificada. 
Les beurades de color han de tenir pigments coloran tes. 
Els additius no han de contenir substàncies que pug uin perjudicar les característiques de la 
mescla un cop elaborada. 
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els aca bats superficials que pot rebre el 
paviment. 
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.  
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA: 
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o  de PVC, amb encaixos per a muntar-les 
superposades i aconseguir alçàries diferents. 
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixi n l'encaix correcte i el bon assentament. 
Diàmetre:  15 - 18 cm 
Alçària:  5 - 7 cm 
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2 
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR: 
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o  de PVC amb elements superiors que 
faciliten la col·locació de les rajoles del pavimen t, amb les separacions previstes. 
A la part inferior ha de tenir els encaixos que per metin de muntar-la sobre la peça inferior o 
intermèdia. 
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixi n l'encaix correcte i el bon assentament. 
Diàmetre:  11 - 13 cm 
Alçària:  3 - 5 cm 
Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BEURADA: 
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte 
contingut. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs. 
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER: 
Subministrament: Embalades i protegides per a evita r escantonaments. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops. 
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC: 
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Subministrament: Embalades. 
Emmagatzematge: En el seu envàs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
B9R - MATERIALS PER A PAVIMENTS TÈXTILS 
B9RZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS TÈXTILS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9RZ3000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a la col·locació de moqueta tensada s obre suport de feltre. 

S'han considerat els materials següents: 

- Feltre de fibres sintètiques conglomerades 

- Rastrells per a tensat de moquetes 

- Cinta termoadhesiva 

FELTRE: 

Feltre de fibres sintètiques conglomerades per a ba se de revestiment tèxtil col·locat tesat. 

No ha de tenir vores desfilades, taques ni d'altres  defectes superficials. 

Les característiques i la textura han de ser unifor mes a tota la superfície. 

Les vores han de ser rectes i paral·leles entre ell es. 

Llargària del rotlle:  >= 10 m 

Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les característiques següents: 

- Aïllament al soroll d'impacte (UNE 74-040 (6)) 

- Estabilitat dimensional (LEITAT 98.231, LEITAT 98 .501) 

- Resistència a la tracció (LEITAT 88.201) 

- Resistència a l'estripada (LEITAT 88.211) 

- Resistència al foc (UNE-EN 13501-1, UNE 23-102, L EITAT 98.542) 

Amplària:  >= 90 m 

Gruix:  5 - 10 mm 

Toleràncies: 

- Amplària i llargària:  >= Mides nominals 

- Gruix:  ± 0,5% 

RASTRELL: 

Llistó de fusta amb puntes d'acer incorporades a la  cara superior per a tesar els revestiments 

tèxtils. 

Les puntes han d'estar inclinades en sentit contrar i al del tesat del revestiment. 

Amplària:  2,5 - 5 cm 

Gruix:  0,5 - 1 cm 

CINTA: 

Cinta termoadhesiva amb impregnacions d'adhesiu. 

La cinta no ha de tenir defectes superficials, ni f alta de continuïtat d'adhesiu. 

Les vores han de ser rectes i paral·leles entre ell es. 

La banda d'adhesiu ha de ser homogènia i cal que es  fongui després d'haver-li aplicat la 

planxa entre 15 i 25 s. 

Amplària:  >= 50 cm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

FELTRE I CINTA: 

Subministrament: En rotlles empaquetats. 

A l'envàs hi han de constar les característiques de l producte contingut. 

RASTRELL: 

Subministrament: Empaquetats de manera que no es pu guin produir danys. 

Emmagatzematge: En el seu paquet, a cobert, en un l loc sec i ventilat. Sobre superfícies 

planes, de manera que no s'alterin les seves condic ions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B9U - MATERIALS PER A SÒCOLS 
B9U2 - SÒCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça de sòcol de terratzo formada per una capa supe rficial i una de base o dors. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La capa superficial ha d'estar formada per morter r ic en ciment, sorra molt fina, granulats 
triturats de marbre o d'altres pedres de mida més g ran, i colorants. 
La capa de base ha d'estar formada per morter menys  ric en ciment i sorra més gruixuda. 
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escanto naments a les arestes, diferències de 
tonalitat ni d'altres defectes superficials. 
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tot a la superfície. 
Ha de ser de forma geomètrica rectangular, amb la c ara superficial plana. 
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i  vives. 
El cantell superior pot estar tallat a bisell. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Gruix:  >= 2 cm 
Gruix de la capa fina superficial:  >= 0,7 cm 
Mida del granulat: 
+--------------------------------+ 
¦ Gra   ¦Mida del granulat (mm)  ¦ 
¦-------¦------------------------¦ 
¦Petit  ¦       2 - 4            ¦ 
¦Mitjà  ¦      10 - 15           ¦ 
¦Gros   ¦      30 - 40           ¦ 
+--------------------------------+ 
Absorció d'aigua (UNE 127-002):  <= 10% 
Toleràncies: 
- Mides superficials:  ± 0,5% 
- Variacions de gruix:  ± 2 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 0,3 mm 
- Planor:  ± 1,3 mm 
- Guerxaments: ± 0,5 mm 
- Clivelles, esquerdes, depressions o escantonament s visibles a 1,60 m: <= 4% peces 
- Escantonament d'arestes de llargària > 4 mm: <= 5 % peces 
- Despuntat de caires de llargària > 2 mm: <= 5% pe ces 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades dins de caixes. Cada peç a ha de portar al dors la marca del 
fabricant. 
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Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTI CABLES 
BAF - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALU MINI 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la ful la o fulles de l’element de tancament, i el 
bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, ll istons de vidre, perfils elastomèrics per a 
la subjecció del vidre, falques, i tots els element s necessaris per a la fixació i segellat 
del vidre, així com la ferramenta d’apertura i tanc ament. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fu lla o fulles de l'element han de ser del 
material indicat a la descripció del mateix. 
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l 'obra ha de permetre que un cop sotmesos a 
les condicions previsibles més desfavorables, la se va fletxa sigui < 1/300 de la seva 
llargària. 
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la q ualitat que tingui el tancament practicable 
sense aquesta ferramenta. 
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:  2 punts 
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 p unts 
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les 
mides i franquícies del galze, han de complir les i ndicacions de la UNE 85222. 
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo  d'alumini. 
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir e squerdes ni defectes superficials i ha de 
complir les especificacions de la norma UNE-EN 1202 0-1. 
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura , reblons d'aliatge d'alumini, cargols 
autorroscants o cargols amb rosca mètrica. 
Gruix de la paret dels perfils:  >= 1,5 mm 
Tipus d’alumini: 
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350) 
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337) 
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE  38337):  >= 130 N/mm2 
Toleràncies: 
- Les toleràncies dels perfils han de complir les e specificacions de la UNE-EN 12020-2. 
FINESTRES O BALCONERES: 
Permeabilitat a l’aire (UNE-EN 1026): fuga per supe rfície total i per junts d’obertura a una 
sobrepressió de 100 Pa. L’element classificat segon s UNE-EN 12207, ha de complir algun dels 
dos valors següents: 
- Classe 0: Sense classificar 
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12 ,50 m3/hm 
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6, 75 m3/hm 
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,2 5 m3/hm 
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,7 5 m3/hm 
Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1027):  Ha de complir  els valors corresponents a la seva classe 
segons UNE-EN 12208 
Resistència al vent (UNE-EN 12211):  Ha de complir els valors corresponents a la seva classe 
segons UNE-EN 12210 
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, fro ntisses, etc.) pel seu funcionament 
correcte, obertura i tancament, i els tapajunts. 
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Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs 
de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els as saigs del dispositiu de situació i obertura 
restringida de les mateixes normes. 
Sistema de tancament: 
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm:   2 punts 
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm:  3 punts 
- Dues fulles batents:  3 punts 
- Corredissa:  1 punt 
La part inferior del bastiment i del travesser infe rior de les fulles, han de tenir 
perforacions que permetin la sortida de l'aigua inf iltrada o condensada. 
PORTES: 
Si l’element pot formar part d’un tancament exterio r, ha d’estar classificat en funció de la 
permeabilitat a l’aire segons UNE-EN 12207 en algun a de les classes següents, assajat segons 
UNE-EN 1026:  Classe 0, 1, 2, 3 o 4 
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: 
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment. 
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1):  >= 15 m icròmetres 
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les go tes colorants UNE-EN 12373-4):  <= 2 
Els perfils anoditzats han d’estar lliures de defec tes en les superfícies significatives quan 
s’observen a una distància mínima de 5 m en aplicac ions exteriors, de 3 m en aplicacions 
interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives. 
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT: 
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels 
procediments següents: 
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resine s acríliques 
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de poliester o acrílica 
Lacat del perfil:  >= 60 micres 
ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC: 
Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 1 4024. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Si el material ha de ser component de les obertures  del tancament exterior d’un espai 
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim , els valors per les propietats següents: 
- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 
- Absortivitat 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d 'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio p ara forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en 
AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI. 
*UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio p ara forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442 
Al-0,5MgSi. 
*UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de alumi nio. Perfiles extruídos especiales en 
aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condic iones técnicas de inspección y suministro. 
*UNE-EN 12020-2:2001 Aluminnio y aleaciones de alum inio. Perfiles extruídos especiales en 
aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Toleran cias dimensionales y de forma. 
*UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de alumi nio. Anodización. Parte 1: Método de 
especificación de las características de los recubr imientos decorativos y protectores 
obtenidos por oxidación  anódica del aluminio. 
*UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico. 
Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación. 
*UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilida d al aire. Clasificación 
*UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad  al agua. Clasificación. 
*UNE-EN 12210:2000 Puertas y ventanas. Resistencia al viento. Clasificación. 
FINESTRES O BALCONERES: 
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*UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definicion es. 
*UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos  de montaje. 
 
 
BAN - BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERE S, PORTES I ARMARIS 
BAN5 - BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el  bastiment de base de la finestra o 
balconera. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els perfils han de provenir de la conformació progr essiva d'una faixa d'acer. 
Totes les soldadures han d'estar recobertes amb pin tura de pols de zinc amb resines 
(galvanitzat en fred). 
Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes, defectes supeficials, ni despreniments en 
el recobriment. 
La unió entre perfils s'ha de fer per algun dels pr ocediments següents: 
- Soldadura: Per arc o per resistència 
- Cargols autoroscants: Només en el cas que el perf il tingui plecs fets especialment per a 
allotjar la seva rosca 
Ha de portar incorporats elements d'ancoratge d'ace r galvanitzat. 
La secció i la forma dels perfils han de ser les in dicades a la DT. 
Protecció de galvanitzat (UNE 36130): 
- Tub d'acer:  >= 385 g/m2 
- Soldadures:  >= 346 g/m2 
Separació entre ancoratges:  <= 60 cm 
Resistència a la tracció (per a un gruix < 5 mm):  >= 330 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1):  > 65 
Toleràncies: 
- Llargària dels perfils:  La corresponent a la tau la 4 de la UNE-EN 10219-2 
- Gruix:  El corresponent al gruix segons la taula 2 de la UNE-EN 10219-2 
- Dimensions secció:  Les corresponents a la dimens ió del costat segons la taula 2 de la UNE-
EN 10219-2 
- Torsió (UNE-EN 10219-2):  2 mm+0,5 mm/m 
- Planor (UNE-EN 10219-2 ):  0,15 % de la llargària  total 
- Angles (UNE-EN 10219-2): 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d 'humitat i els impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BANA - BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A PORTES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de secció rectangular, de fusta de pi, que una vegada folrats han de formar 
el bastiment de la porta o de l'armari. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els q ue s'esmenten com a admissibles. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada . 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Escairada dels perfils: 
- Gruix:  >= 30 mm 
- Amplària: 
     - De 60 a 160 mm en intervals de 10 mm 
     - 145 i 155 mm 
S’admeten els nusos sans sempre que no afectin la s olidesa dels perfils. 
Els perfils no han de tenir nusos morts o resinosos . Els nusos negres o solts es podran 
substituir per peces de fusta. 
Les fissures han de complir els següents límits: 
- Amplària:  <= 1 mm 
- Profunditat:  <= 1/4 gruix del perfil 
- Llargària individual:  <= 150 mm 
- Llargària acumulada:  <=25 % llargària del perfil  
La fusta no ha de presentar exfoliació. 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
Humitat dels perfils (H) 
- Portes interiors:  7% <= H <= 11% 
- Portes exteriors:  10% <= H <= 15% 
Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56851):  
- Portes interiors: 
     - Resistència mitjana:  550 N 
     - Resistència mínima:  500 N 
- Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors: 
     - Resistència mitjana:  1000 N 
     - Resistència mínima:  900 N 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Alçària:  ± 3 mm 
- Secció del perfil: 
     - Amplària:  ± 2 mm 
     - Gruix:  ± 2 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles. 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d 'humitat i els impactes. No ha d'estar en 
contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 56802:2001 Unidad de hueco de puerta de madera . Medidas y tolerancias. 
*UNE 56803:2000 Hojas de puerta. Especificaciones c omplementarias. 
 
 
BAQ - FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
BAQA - FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ENTRA DA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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Conjunt de perfils de fusta i plafons que formen la  fulla de la porta. 
S'han considerat els tipus de fulla següents: 
     - De cares llises 
     - Amb motllures 
     - Rebaixada amb plafons 
S'han considerat els tipus de fusta següents: 
     - De roure per a envernissar 
     - De sapel·li per a envernissar 
     - De fusta per a pintar 
L'ànima de la fulla o els plafons han d'estar forma ts per un dels materials següents: 
     - Plafó de partícules 
     - Plafó de fibres de densitat mitjana mínima d e 600 kg/m3 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les fulles no han de tenir defectes superficials, c om ara cops, escrostonaments d'aresta, etc. 
La fusta no ha de tenir altres defectes que els cit ats com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de trac tament protector contra els fongs i els 
insectes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada . 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.  
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11% 
Diferència d'humitat entre les fustes encadellades (UNE 56-529):  <= 6% 
Amplària dels perfils del bastidor:  >= 30 mm 
Amplària del reforç per al pany:  >= 90 mm 
Llargària del reforç per al pany:  >= 300 mm 
Balcament de la fulla (UNE 56-824):  <= 6 mm 
Curvatura de la fulla (UNE 56-824): 
     - Bancades:  <= 6 mm 
     - Testeres:  <= 2 mm 
També ha de complir les característiques físiques i ndicades a la norma UNE 56-803, apartats 
4.2.6. a 4.2.14. 
Toleràncies: 
     - Amplària:  ± 1 mm 
     - Alçària:  ± 2 mm 
     - Gruix:  ± 1 mm 
     - Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m 
     - Planor:  ± 1 mm/m 
     - Escairat (UNE 56-821):  <= 2 mm 
ACABAT PER A ENVERNISSAR O DE FUSTA XAPADA: 
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb  fullola de la fusta corresponent. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufat s. 
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'i nsectes. 
Diàmetre dels nusos sans:  <= 10 mm 
Suma del diàmetre dels nusos vius:  <= 20 mm/m 
ACABAT PER A PINTAR: 
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 1/2 de la seva cara 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
Llargària de les fissures superficials produïdes pe r l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la 
peça 
REBAIXADA AMB PLAFONS: 
Nombre de plafons:  >= 2 
Gruix dels plafons:  >= 16 mm 
Amplària dels muntants laterals i superiors:  >= 12  cm 
Amplària del travesser de base:  >= 24 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en ll ocs protegits de la intempèrie, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'ob ra. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
Projecte de Remodelació Recinte Esportiu del Camp d e Futbol de les Oliveres 
 
 

73 
  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BAQD - FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIO RS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i m aterial de rebliment que formen la fulla de 
la porta. 
S'han considerat els tipus de fulla següents: 
- De cares llises 
- Amb motllura 
- Rebaixada amb plafons 
- Amb galzes per a vidre 
- Amb galzes per a vidre i barretes 
S'han considerat els tipus d'acabat següents: 
- De roure per envernissar 
- De sapel·li per a envernissar 
- De fusta per a pintar 
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents: 
- De cartró 
- De fusta 
- Massisa 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les fulles no han de tenir defectes superficials, c om ara cops, escrostonaments d'aresta, etc. 
La fusta no ha de tenir altres defectes que els cit ats com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de trac tament protector contra els fongs i els 
insectes. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada . 
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícu les o amb plafó de fibres de densitat alta, 
la fulla ha de ser xapada. 
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti  la fixació del pany i dels seus accesoris. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11% 
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (U NE 56529):  < 6% 
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56- 531): 
- Coníferes:  > 4,5 kN/m3 
- Frondoses:  > 5,3 kN/m3 
Gruix del plafó d'acabat: 
- Amb el plafó de partícules:  >= 4 mm 
- Amb el plafó contraplacat:  >= 3 mm 
- Amb plafó de fibres de densitat alta:  >= 2,5 mm 
Eixamplament del llistó per a la fixació del pany ( UNE 56-801): 
- Llargària:  >= 30 cm 
- Amplària:  >= 7 cm 
Duresa mitjana (UNE 56-534):  >= 13 N 
Amplària dels perfils del bastidor:  >= 30 mm 
Balcament de la fulla (UNE 56-824):  <= 6 mm 
Curvatura de la fulla (UNE 56-824): 
- Bancades:  <= 6 mm 
- Testeres:  <= 2 mm 
També ha de complir les característiques físiques i ndicades a la norma UNE 56-803, apartats 
4.2.6. a 4.2.14. 
Toleràncies: 
- Amplària:  ± 1 mm 
- Alçària:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 1 mm 
- Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
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- Escairat (UNE 56-821):  <= 2 mm 
- Gruix de les fulles:  ± 1 mm 
- Distància de la motllura respecte el cantell de l a fulla:  ± 1 mm 
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ: 
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró 
ondulat. 
Gramatge del material de rebliment: 
- Amb paper:  >= 250 g/m2 
- Amb cartró:  >= 550 g/m2 
Superfície de l'alvèol del material de rebliment: 
- Amb paper o cartró llis:  <= 6 cm2 
- Amb cartró ondulat:  <= 30 cm2 
Gruix del material de rebliment: 
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2:  >=  0,39 mm 
- Amb cartró ondulat:  >= 2 mm 
ACABAT PER A PINTAR: 
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de pa rtícules, plafó contraplacat o plafó de 
fibres de densitat alta. 
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA: 
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retí cula de perfils de fusta. 
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 2/3 de la seva cara 
Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça 
Llargària de les fissures superficials produïdes pe r l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la 
peça 
AMB GALZE PER A VIDRE: 
Amplària dels muntants laterals i dels travessers s uperiors:  >= 7 cm 
Amplària del travesser de base:  >= 24 cm 
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT: 
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb  fullola de la fusta corresponent. 
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufat s. 
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'i nsectes. 
Diàmetre dels nusos sans:  <= 10 mm 
Suma del diàmetre dels nusos vius:  <= 20 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en ll ocs protegits de la intempèrie, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BAR - PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SE RVEIS COMUNS 
BARS - PORTES SECCIONALS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt complet de porta seccional, formada per una  fulla articulada en mòduls, guies de 
suspensió i guiatge, ferramenta d’apertura i tancam ent, accessoris per a la suspensió, 
guiatge, final de recorregut etc., així com els sis temes de segellat que estiguin presents en 
el conjunt de la porta. 
S’han considerat els accionaments següents: 
- Funcionament manual 
- Funcionament amb operador electromecànic 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir de fectes superficials, com és ara cops, 
bonys, ratlles o defectes de l’acabat superficial. 
Totes les parts de la porta, així com les fixacions , han de ser en tots els aspectes de bona 
fabricació, material apropiat, resistència adequada  i lliures de defectes patents durant la 
seva vida útil prevista. 
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plast ificat o prelacat, ha de coincidir amb 
l'indicat a la DT o el triat per la DF. 
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. 
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la 
DF. 
L’estructura de la fulla ha de ser suficientment sò lida per a suportar el seu propi pes i ha 
de tenir un grau de rigidesa suficient per tal de g arantir el bon funcionament dels elements 
de suspensió i guiatge. 
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a 
l'alçada de la vista, que ha de complir les condici ons exigides a la resta de la fulla. 
L’element vidrat ha de garantir que en cas de ruptu ra no apareixeran trossos punxeguts, vores 
tallants, ni d’altres parts perilloses. 
Les guies han de ser d'acer galvanitzat, o protegit  contra la corrosió, i de secció i forma 
acceptades per la DF. 
Han d’anar fixades als paraments o al bastiment amb  potes d’ancoratge o forats aixamfranats. 
La resistència de les guies i la de les seves fixac ions ha de ser suficient per a suportar els 
esforços resultants del funcionament de la porta i per a evitar despenjaments, 
descarrilaments, així com no excedir el final del r ecorregut dels elements de guiatge. 
Tots els accessoris, així com la ferramenta i eleme nts de fixació, han de ser compatibles amb 
el suport sobre el que s’han d’instal·lar i amb una  protecció a la corrosió equivalent a la de 
les parts de la porta sobre la que s’han de col·loc ar. 
La porta ha d’estar dissenyada i ha de portar les p roteccions apropiades per tal d’evitar la 
producció de lesions i danys als usuaris, complint l’establert a la norma UNE-EN 12604. 
La porta ha d'anar provista d'una etiqueta fixada d e forma permanent, en lloc visible i 
fàcilment llegible,  
que mostri almenys la següent informació: 
     - Nom del fabricant o importador a la UE (nom/ detalls de contacte, per exemple codi o 
direcció) 
     - Tipus de porta 
     - Número de sèrie/número únic de referència de  la porta 
     - Any de fabricació 
     - Ha de portar el marcatge CE de conformitat a mb el que disposen els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de ju liol. 
Separació entre els perfils de l'estructura:  <= 60 0 mm 
Fletxa dels perfils de l'estructura ( L = llum ):  <= L/100 
Gruix de les potes d'ancoratge:  >= 1 mm 
Distància entre potes d'ancoratge:  <= 600 mm 
Distància potes d'ancoratge-extrems:  <= 200 mm 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
FUNCIONAMENT AMB OPERADOR ELECTROMECÀNIC: 
Ha d’estar equipada amb motor instal·lat directamen t en l’extrem de l’eix de la porta. 
El motor ha de ser reversible. 
Ha de permetre la maniobra manual en cas de falta d e corrent. 
Ha de portar: 
- Reductors sens fi en bany d’oli 
- Microrruptors de final de carrera 
- Motoprotectors tèrmics 
Característiques tècniques: 
- Tensió d’alimentació:  220 V o 22/380 V 
- Freqüència:  50 Hz 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: amb els elements que calguin per a  assegurar el seu escairat i la seva 
planor. 
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
Portes per a usos previstos de compartimentació foc /fum: 
   - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fa bricant i Certificat de conformitat CE del 
producte 
Portes per a altres usos específics declarats y/o u sos subjectes a altres requisits 
específics. En particular, soroll, energia, estanqu itat i seguretat d’ús: 
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabri cant i informe o protocol dels assaigs 
inicials de tipus, realitzat pel laboratori notific at 
El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la se güent informació com a mínim (preferentment 
sobre el mateix producte, o sinó sobre l’etiqueta o  la documentació comercial que 
l’acompanya): 
- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Adreça enregistrada del fabricant 
- Els dos últims dígits de l’any d’impressió del ma rcatge 
- Referència a la norma EN 13241-1 
- Valor declarats pel fabricant 
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d ’humitat i les zones on puguin rebre 
impactes. No ha d’estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTE-PPA/1976 Particiones: PUERTAS DE ACERO. 
UNE-EN 12604:2000 Puertas industriales, comerciales , de garaje y portones. Aspectos mecánicos. 
Requisitos. 
UNE-EN 13241-1:2004 Puertas industriales, comercial es, de garaje y portones. Norma de 
producto. Parte 1: Productos sin características de  resistencia al fuego o control de humos. 
 
 
BAS - MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS 
BASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i  mecanismes que formen el bastiment i la 
porta. 
S'han considerat els materials següents: 
- Fusta 
- Metàl·lica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops superficials, desperfectes en l es arestes ni a les cares de contacte, ni 
falta d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'ha ver senyals d'atac de fongs o insectes i en 
la porta metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'o xidació. 
En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure  un element vidrat transparent, col·locat a 
l'alçada de la vista, que ha de complir les condici ons exigides a la resta de la fulla. 
La qualitat de la serralleria col·locada no ha de s er inferior a la qualitat inicial de la 
porta. Ha de permetre un gir de 180° i ha de tancar  automàticament. 
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte. 
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la 
DF. 
Components: 
+-------------------------------------------------- --------------------+ 
¦ Material   ¦Característiques dels components                         ¦ 
¦  porta     ¦                                                         ¦ 
¦------------¦------------------------------------- --------------------¦ 
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¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler d'aglom erat de partícules  ¦ 
¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi en cadellat            ¦ 
¦  EI2-C-30  ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 m m de gruix          ¦ 
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegi t amb una làmina    ¦ 
¦            ¦no tumescent                                             ¦ 
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 
¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglom erat ignífug,       ¦ 
¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 
¦------------¦------------------------------------- --------------------¦ 
¦    Fusta   ¦Fulles formades per dos taulers igníf ugs d'aglomerat     ¦ 
¦            ¦de partícules                                            ¦ 
¦  EI2-C-60  ¦Bastidor perimetral de fusta de pi en cadellat            ¦ 
¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 m m de gruix          ¦ 
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor i entre  els taulers aglo-  ¦ 
¦            ¦merats, protegit amb làmina no tumesc ent                 ¦ 
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 
¦            ¦Bastiment i tapajunts de tauler aglom erat ignífug,       ¦ 
¦            ¦revestit de xapa                                         ¦ 
¦------------¦------------------------------------- --------------------¦ 
¦    Fusta   ¦Fulles formades per un tauler massís i dos taulers       ¦ 
¦            ¦ignífugs d'aglomerat de partícules, p rotegits amb una    ¦ 
¦  EI2-C-30  ¦làmina no tumescent a cada costat                        ¦ 
¦            ¦Bastidor perimetral de fusta de pi en cadellat            ¦ 
¦            ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 m m de gruix          ¦ 
¦            ¦Tot el perímetre del bastidor protegi t amb una làmina    ¦ 
¦            ¦no tumescent                                             ¦ 
¦            ¦Cantells de llistó de fusta                              ¦ 
¦            ¦Bastiments de base de fusta massisa p rotegit             ¦ 
¦            ¦amb xapa no tumescent                                    ¦ 
¦            ¦Bastiments de tauler de fibrociment o  similar            ¦ 
¦            ¦i tauler de partícules ignífug i xapa t                   ¦ 
¦------------¦------------------------------------- --------------------¦ 
¦Metàl.lica  ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,   ¦ 
¦            ¦amb aïllament tèrmic a l'interior, un it a les xapes      ¦ 
¦            ¦mitjançant adhesiu ignífug                               ¦ 
+-------------------------------------------------- --------------------+ 
Dimensions de la finestreta:  >= 0,1 m2 
Dimensions: 
Porta d’una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm 
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
PORTA DE FUSTA: 
El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i 
material de reblert. 
Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. E l diàmetre dels nusos vius no ha de ser 
superior a la meitat de la cara i han d'estar prepa rats amb dues mans de tractament protector 
contra els fongs i els insectes. 
La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. L a diferència d'humitat entre les fustes 
emmetxades no ha de superar el 6%. 
El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la  paret més el revestiment. 
Les fulles han de ser planes llises i massisses. 
PORTA METÀL·LICA: 
El bastiment i la porta han d'estar formats per per fils i mecanismes metàl·lics. 
El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris 
d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos soldats per a  penjar les fulles. Els muntants s'han 
d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per f er l'ancoratge. 
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment: 
- Porta d'una fulla:  >= 7 
- Porta de dues fulles:  >= 8 
Nombre de golfos: 
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- Porta d'una fulla:  >= 2 
- Porta de dues fulles:  >= 4 
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 
Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'ober tura fàcil i instantània de la porta i que 
la tanqui correctament. 
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de 
fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplària  de cada fulla, amb un punt de tanca 
interior, per a portes d'un full, o tres punts de t ancament, per a portes de dos fulls. 
Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta. El mec anisme ha d’estar dissenyat i construït 
d’acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 1125. 
Els dispositius antipànic han d’estar classificats d’acord amb el sistema de classificació de 
nou dígits establert per la norma UNE-EN 1125: 
- Categoria d’ús (primer dígit). 
     - Grau 3: elevada freqüència d’ús pel públic o  per altres persones poc incentivades per a 
parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un ris c d’accident o mal ús 
- Durabilitat (segon dígit): 
     - Grau 6: 100 000 cicles 
     - Grau 7: 200 000 cicles 
- Massa de la porta (tercer dígit): 
     - Grau 5: fins a 100 kg 
     - Grau 6: fins a 200 kg 
- Resistència al foc (quart dígit): 
     - Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o esta nques als fums 
     - Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums 
- Seguretat de les persones (cinquè dígit): 
     - Grau 1: molt important funció de seguretat d e les persones 
- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè d ígit): 
     - Grau 3: resistència elevada 
     - Grau 4: resistència molt elevada 
- Seguretat de bens (setè dígit): 
     - Grau 2: aquests requisits son secundaris res pecte a aquells de seguretat de les 
persones 
- Projecció de la barra (vuitè dígit): 
     - Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projec ció normal) 
     - Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció) 
- Tipus d’operació de la barra (novè dígit): 
     - Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d’e mbranzida 
     - Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de l liscament 
Els dispositius antipànic han d'anar marcats de for ma clara e indeleble de la següent manera: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Classificació d'acord amb el sistema de classific ació exposat anteriorment (apartat 7 de la 
norma UNE-EN 1125) 
- Referència a la norma europea EN 1125 
- Mes i any del muntatge final pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb e l que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se  amb les traves que calguin per tal 
d'assegurar l'escairat dels seus angles. En la port a metàl·lica, tot el conjunt haurà de 
tractar-se amb una emprimació antioxidant. 
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fa bricant i Certificat de conformitat CE del 
producte 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’anar aco mpanyat de la següent informació, ja sigui 
sobre el mateix producte, el seu embalatge, o bé a la informació comercial que l’acompanya: 
- El número d’identificació de l’organisme de certi ficació 
- El nom o marca d’identificació del fabricant/subm inistrador 
- Direcció registrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 
- El número corresponent del certificat CE de confo rmitat 
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- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 112 5/A1 
- La designació i informació de prestacions d’acord  amb les normes EN 1125 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d 'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 
UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Disp ositivos antipánico para salidas de 
emergencia activados por una barra horizontal. Requ isitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. D ispositivos antipánico para salidas de 
emergencia activados por una barra horizontal. Requ isitos y métodos de ensayo. 
UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación . Dispositivos antipánico para salidas de 
emergencia activados por una barra horizontal. Requ isitos y métodos de ensayo. 
 
 
BAZ - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒ RIES PRACTICABLES 
BAZG - FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçame nt, el bloqueig en una posició fixa i que 
faciliten agafar les fulles de portes, finestres o balconeres. 
Finestres o balconeres amb fulles batents: 
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris. 
- El sistema de tanca ha de ser tres punts. 
Portes batents: 
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la p orta es d'entrada ha de portar espiera 
òptica i pom a la cara exterior 
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i c lau si la porta és d'entrada, o de clau si 
la porta és d'armari 
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i po rtes amb fulles corredisses: 
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fix ació de la fulla, element de guia inferior, 
topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris 
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt. 
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents: 
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i  compàs oscilobatent, tanca, manubri i 
accessoris. 
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o si s punts, en funció de les dimensions de la 
fulla. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu 
defecte els que determini la DF. 
La superfície de les ferramentes no ha de tenir def ectes. 
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser su au i continu. 
La superfície de la pala de les frontisses ha de se r plana. Ha de tenir forats aixamfranats 
que permetin allotjar el cap del cargol de fixació.  
Toleràncies: 
- Dimensions nominals:  ± 1 mm 
FRONTISSES D’UN SOL EIX 
Les frontisses d’un sol eix es designen o classifiq uen d’acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-
EN 1935): 
-.Categoria de servei (primer dígit) 
     - Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de porte s i o finestres d’ús domèstic cuidat, baixa 
freqüència d’ús)  
     - Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes am b freqüència mitja d’ús) 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
Projecte de Remodelació Recinte Esportiu del Camp d e Futbol de les Oliveres 
 
 

80 
  

     - Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elev ada freqüència d’ús pel públic o per altres 
persones poc incentivades per a parar atenció, és a  dir, allà a on existeixi un risc 
d’accident o mal ús) 
     Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes q ue poden tenir ús violent) 
- Durabilitat segons la freqüència d’ús i la massa màxima de l’element amb frontisses (segon 
dígit) 
     - Frontisses destinades a ésser usades només e n finestres que s’assagen fins: 
          -  Grau 3: 10.000 cicles 
          -  Grau 4: 25.000 cicles 
     - Frontisses destinades a ésser usades en port es que s’assagen fins: 
          - Grau 4: 25 000 cicles 
          - Grau 7: 200.000 cicles 
- Massa de la porta d’assaig (tercer dígit) 
     - Grau 0 : 10 kg 
     - Grau 1:  20 kg 
     - Grau 2:  40 kg 
     - Grau 3:  60 kg 
     - Grau 4:  80 kg 
     - Grau 5:  100 kg 
     - Grau 6:  120 kg 
     - Grau 7:  160 kg 
- Aptitud per a us en portes de compartimentació al  foc /fum (quart dígit) 
     - Grau 0:  no apte per a utilitzar-se conjunts  de portes resistents al foc/fum. 
     - Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes 
portes veure UNE-EN 1634-1) 
- Seguretat de persones (cinquè dígit): 
     -Totes les frontisses han de ser de grau 1 com plint els requisits de seguretat per l’ús. 
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d’acord am b UNE-EN 1670: 
     - Grau 0:  Sense resistència definida a la cor rosió 
     - Grau 1: resistència mitja 
     - Grau 2: resistència moderada 
     - Grau 3: resistència alta 
     - Grau 4: resistència molt alta 
- Seguretat de bens / resistència a la efracció (se tè dígit): 
      - Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conj unts de portes resistents a la efracció. 
     - Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts  de portes resistents a la efracció 
- Grau de la frontissa (vuitè dígit): 
     - Hi ha catorze graus depenent de la combinatò ria de les anteriors classificacions. 
Les frontisses d’un sol eix fabricades d’acord amb la UNE-EN-1935 instal.lades en portes 
tallafoc i/o de control de fums o portes de tancame nt de vies d’evacuació han d’anar marcades 
amb els següents elements: 
     - identificació, nom fabricant o marca comerci al 
     - grau de la frontissa 
     - número d’aquesta norma europea 
L’embalatge de les frontisses d’un sol eix ha de mo strar clarament amb etiqueta exterior la 
classificació de grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del 
fabricant. 
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s’indicarà: 
     - L:  Frontisses per a portes i finestres  que  obren en sentit horari. 
     - R:  Frontisses per a portes i finestres  que  obren en sentit antihorari 
La documentació tècnica o l’embalatge pot portar re comanacions per lubrificar les frontisses 
en la instal.lació o en servei. 
PANYS I PESTELLS: 
Els panys i pestells es designen o classifiquen d’a cord amb uns codis d’11 dígits (UNE-EN 
12209): 
- Categoria d’ús ( primer dígit): 
     - Grau 1 :  Ús per a persones amb gran incenti u per a ésser curoses.  
     - Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses. 
     - Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu pe r ésser curoses, alta probabilitat de mal 
ús. 
- Durabilitat: (segon dígit) 
     - Grau A:  50.000 cicles d’assaig i sense càrr ega sobre picaporta. 
     - Grau B:  100.000 cicles d’assaig i sense càr rega sobre picaporta. 
     - Grau C:  200.000 cicles d’assaig i sense càr rega sobre picaporta 
     - Grau F:  50.000 cicles d’assaig i càrrega de  10 N sobre picaporta 
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     - Grau G:  100.000 cicles d’assaig i càrrega d e 10 N sobre picaporta 
     - Grau H:  200.000 cicles d’assaig i càrrega d e 10 N sobre picaporta 
     - Grau L:  100.000 cicles d’assaig i càrrega 2 5 N sobre picaporta 
     - Grau M:  200.000 cicles d’assaig i càrrega d e 25 N sobre picaporta 
     - Grau R:  100.000 cicles d’assaig i càrrega d e 50 N sobre picaporta 
     - Grau S:  200.000 cicles d’assaig i càrrega d e 50 N sobre picaporta 
     - Grau W:  100.000 cicles d’assaig i càrrega d e 120 N sobre picaporta 
     - Grau X:  200.000 cicles d’assaig i càrrega d e 120 N sobre picaporta 
- Massa de la porta i força de tancament (tercer dí git) 
     - Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 
     - Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 
     - Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especi ficat pel fabricant i força de tancament 
<=50 N 
     - Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 
     - Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 
     - Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o espe cificat pel fabricant i força de tancament 
<=25 N 
     - Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 
     - Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 
     - Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especi ficat pel fabricant i força de tancament 
<=15 N 
- Aptitud per a l’ús de portes tallafoc i/o estanqu es al fum ( quart dígit): 
     - Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum. 
     - Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en port es tallafoc i/o estanques al fum. 
- Seguretat de persones (cinquè dígit): 
     - Grau 0:  sense requisits de seguretat. 
- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sis è dígit): 
     - Grau 0:  Sense requisits de resistència a la  corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i s ense requisit de temperatura. 
     - Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau C: Alta resistència a la corrosió i sen se requisit de temperatura. 
     - Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 
     - Grau E: Moderada resistència a la corrosió i  requisit de temperatura de -20C a +80C 
     - Grau F: Alta resistència a la corrosió i req uisit de temperatura de -20C a +80C 
     - Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C. 
- Seguretat de bens i resistència a la perforació ( setè dígit): 
     - Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistènci a a la perforació 
     - Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència  a la perforació  
     - Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació  
     - Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a  la perforació 
     - Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a l a perforació 
     - Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistèn cia a la perforació 
     - Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistènci a a la perforació 
- Camp d’apliació de la porta (vuitè dígit): 
     - Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d’aplicació. 
     - Grau B:  Porta encastada i batent 
     - Grau C:  Porta encastada i corredissa 
     - Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacio ns d’aplicació 
     - Grau E:  Porta sobreposada i batent 
     - Grau F:  Porta sobreposada i corredissa 
     - Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d ’aplicació 
     - Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada  
     - Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l’i nterior. 
     - Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejad a des del interior 
     - Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloqu ejada des del interior 
     - Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquej ada des del interior 
     - Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i blo quejada des del interior 
     - Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior 
     - Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al in terior i bloquejada des del interior 
- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)  
     - Grau 0:  No aplicable 
     - Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual 
     - Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàti c 
     - Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual a mb bloqueig intermedi 
     - Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
Projecte de Remodelació Recinte Esportiu del Camp d e Futbol de les Oliveres 
 
 

82 
  

     - Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic 
     - Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 
     - Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual 
     - Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic  
- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit): 
     - Grau 0: Pany sense nueca 
     - Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de  retorn 
     - Grau 2: Pany per a maneta sense molla de ret orn 
     - Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de re torn per a ús sever 
     - Grau 4: Pany per a maneta sense molla de ret orn i ús sever especificat pel fabricant 
- Requisits d’identificació de la clau (onzè dígit) : 
     - Grau 0: Sense requisit 
     - Grau A:  Mínim tres elements retenidors 
     - Grau B:  Mínim cinc elements retenidors 
     - Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb  nombre extens de combinacions efectives. 
     - Grau D:  Mínim sis elements retenidors 
     - Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
     - Grau F:  Mínim set elements retenidors 
     - Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 
     - Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb  nombre extens de combinacions efectives 
En l’etiqueta o embalatge ha d’indicar-se el nom de l fabricant o marca registrada, la 
identificació clara del producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 
12209). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
FRONTISSES D’UN SOL EIX 
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fa bricant i Certificat de conformitat CE del 
producte 
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el pr oducte ha de portar en un lloc visible el 
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1 630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 
28 de juliol que a més haurà d’anar acompanyat de l a següent informació: 
- Número d’identificació de l’organisme de certific ació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar e l marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935:2001 
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits) 
PANYS I PESTELLS: 
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   - Sistema 1: Declaració CE de conformitat del fa bricant i Certificat de conformitat CE del 
producte 
En l’embalatge o/i documentació que acompanya el pr oducte ha de portar en un lloc visible el 
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1 630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 
28 de juliol que a 
més haurà d’anar acompanyat de la següent informaci ó: 
- Número d’identificació de l’organisme de certific ació 
- Nom o marca identificativa del fabricant. 
- Direcció registrada del fabricant 
- Dos últims dígits de l’any en que es va aplicar e l marcatge CE 
- El número del certificat de conformitat CE. 
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209:2003 
- La designació i informació de les prestacions (11  dígits) 
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rque arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'h umitat i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisa gras de un solo eje. Requisitos y métodos 
de ensayo. 
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerrad uras y pestillos. Cerraduras, pestillos y 
cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensay o. 
 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1 - BARANES 
BB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB121EA0. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció. 
S'han considerat els tipus de baranes següents: 
- De perfils buits d'acer 
- De perfils IPN 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes s uperficials. 
La grandària, tipus i disposició dels perfils han d e complir el que s'especifica a la 
documentació tècnica del projecte. 
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per  arc o per resistència). 
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en e l cas que el perfil tingui plecs fets 
especialment per a allotjar les femelles dels cargo ls. 
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no so lidaris amb l'obra ha de ser de manera que, 
sotmesos a les condicions de carga més desfavorable s, la fletxa sigui < L/250. 
La disposició dels barrots serà de tal manera que n o ha de permetre el pas a cap punt, d'una 
esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada. 
Els muntants han de portar incorporats els disposit ius d'ancoratge previstos al projecte. 
Toleràncies: 
- Llargària del perfil:  ± 1 mm 
- Secció del perfil:  ± 2,5% 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Torsió del perfil:  ± 1°/m 
- Planor:  ± 1 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
BARANES DE PERFILS IPN: 
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en 
calent. 
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m 
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser l es especificades en el projecte. 
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uni formes i sense defectes superficials. 
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la  seva llargària. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homoge ni i sense discontinuïtats a la capa de 
zinc. No ha de tenir taques, inclusions de flux, ce ndres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense 
galvanitzar. 
Tipus d'acer:  S275JR 
Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 
Puresa del zinc:  >= 98,5% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER: 
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Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els fo cus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
BARANES DE PERFILS IPN: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de  portar gravades en relleu les sigles del 
fabricant i el símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els fo cus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS 
BC1 - VIDRES PLANS 
BC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Vidre laminar format per varies llunes unides per c alandratge i fusió en autoclau d'una làmina 
de butiral de polivinil intercalada, capaç de propo rcionar una protecció contra atacs manuals. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat segons la "ORDEN de 13 de marz o de 1986" com a resistent a l'impacte 
manual amb la categoria indicada (A o B). 
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defe ctes superficials (de planimetria a les 
llunes no trempades, de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, 
ratlles, esquerdes, etc.). 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a s imple vista (d'homogeneïtat, de 
vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.) . 
El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni ta ques produïdes per l'adherència deficient 
de les parts components. 
Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5 
Coeficient de transmissió tèrmica:  <= 4,95 kcal/h m2 °C 
Resistència a l'impacte (assaigs segons ORDEN 13/3/ 1986): 
     - Categoria A: 
          - Impacte no concentrat d'energia alta:  Ha de complir 
     - Categoria B: 
          - Impacte no concentrat d'energia alta:  Ha de complir 
          - Impacte concentrat d'energia baixa:  Ha  de complir 
          - Impacte concentrat d'energia alta:  Ha de complir 
          - Impacte de pedra i "coctel molotov":  H a de complir 
          - Assaig d'ebullició:  Ha de complir 
VIDRE AMB UNA LLUNA TREMPADA: 
Toleràncies: 
     - Planor de la lluna trempada: 
          - Superfície <= 0,5 m2:  ± 2 mm/m 
          - Superfície > 0,5 m2:  ± 3 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alteri n les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniq ues (cops, ratllades, sol directe, etc.) i 
contra les accions químiques (impressions i alterac ions d'adherència entre les llunes i la 
làmina de butiral de polivinil, produïdes per la hu mitat). 
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S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de 
la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjança nt intercaladors i recolzat sobre 
travessers de fusta o d'un material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra,  amidada segons les especificacions de la 
D.T. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'ac ord amb els criteris següents: 
     - Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
     - Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25  m2/unitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas  que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
ORDEN 13/3/1986 Orden de 13 de marzo de 1986 por la  que se declaran de obligado cumplimiento 
las especificaciones técnicas de los tipos de blind ajes transparentes o translúcidos para su 
homologación por el Ministerio de Industria y Energ ía. 
 
 
BC1F - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA I UN VI DRE LAMINAR DE SEGURETAT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vidre aïllant format per una lluna i un vidre lamin ar que formen cambra estanca d'aire 
deshidratat, separades mitjançant un intercalador m etàl·lic amb producte dessecant a 
l'interior, amb segellat perimetral de butil i caut xú de polisulfur. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El vidre laminar ha d'estar homologat d'acord amb l a "ORDEN de 13 de marzo de 1986" com a 
resistent a l'impacte manual amb el nivell indicat.  
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defe ctes superficials (de planimetria a les 
llunes no trempades, de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, 
ratlles, esquerdes, etc.). 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a s imple vista (d'homogeneïtat, de 
vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.) . 
El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni ta ques produïdes per l'adherència deficient 
de les parts components. 
El vidre aïllant acabat no ha de tenir cap defecte que pugui afectar l'aïllament. 
Coeficient de transmissió tèrmica: 
- Cambra d’aire de gruix 6 mm:  <= 3,37 (W/m2 K) 
- Cambra d’aire de gruix 8 mm:  <= 3,26 (W/m2 K) 
- Cambra d’aire de gruix 12 mm:  <= 3,02 (W/m2 K) 
Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5 
Toleràncies: 
- Gruix lluna: 
     - Gruix 4-6 mm:  ± 0,2 mm 
- Gruix de la cambra d'aire: 
     - Gruix cambra 4-6 mm:  ± 0,2 mm 
     - Gruix cambra 8 mm:  ± 0,3 mm 
     - Gruix cambra 12 mm:  ± 0,4 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alteri n les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniq ues (cops, ratllades, sol directe, etc.) i 
contra les accions químiques (impressions i alterac ions d'adherència entre els components del 
vidre de seguretat, produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de 
la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjança nt intercaladors i recolzat sobre 
travessers de fusta o d'un material protector. 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
Projecte de Remodelació Recinte Esportiu del Camp d e Futbol de les Oliveres 
 
 

86 
  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra,  amidada segons les especificacions de la 
DT. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'ac ord amb els criteris següents: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/u nitat 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas  que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 13 de marzo de 1986 por la que se declaran  de obligado cumplimiento las 
especificaciones técnicas de los tipos de blindajes  transparentes o translúcidos para su 
homologación por el Ministerio de Industria y Energ ía. 
 
 
BC1K - MIRALLS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Mirall format per una lluna incolora o de color, am b aplicació, en una de les seves cares de 
diferents capes: plata reflectora, coure protector o pintures anticorrosives i d'acabat, 
superposades i unides íntimament. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes superficials (de planimetri a, de paral·lelisme en les seves cares, 
ondulacions, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc .). 
No ha de tenir defectes en la massa detectables a s imple vista (d'homogeneïtat, de 
vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.) . 
El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques pr oduïdes per l'adherència deficient de les 
parts components. 
Pes: 
     - Gruix 3 mm:  7,5 kg/m2 
     - Gruix 5 mm:  12,5 kg/m2 
Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5 
Factor de reflexió (DIN 5036/1):  >= 85% 
Recobriment de plata reflectora (DIN 5036/1):  >= 0 ,7 g/m2 
Recobriment de coure protector (DIN 1238):  >= 0,2 g/m2 
Gruix de les capes de pintura (DIN 1238):  >= 50 mi cres 
Toleràncies: 
     - Gruix i pes: 
+---------------------------+ 
¦ Gruix  ¦ Gruix  ¦  Pes    ¦ 
¦ lluna  ¦ (mm)   ¦(kg/m2)  ¦ 
¦ (mm)   ¦        ¦         ¦ 
¦--------¦--------¦---------¦ 
¦   3    ¦ ± 0,2  ¦ ± 0,5   ¦ 
¦   5    ¦ ± 0,2  ¦ ± 0,5   ¦ 
+---------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alteri n les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniq ues (cops, ratllades, sol directe, etc.) i 
contra les accions químiques (impressions i alterac ions d'adherència de les capes de 
recobriment produïdes per la humitat). 
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de 
la vertical. 
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjança nt intercaladors i recolzat sobre 
travessers de fusta o d'un material protector. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície necessària subministrada a l'obra,  amidada segons les especificacions de la 
D.T. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'ac ord amb els criteris següents: 
     - Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas  que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENT ILACIÓ ESTÀTICA 
BD1 - TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D' AIGÜES RESIDUALS 
BD13 - TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d’evacu ació d’aigües pluvials i residuals dins 
dels edificis. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fab ricat segons norma UNE-EN 1329 
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada,  fabricat segons norma UNE-EN 1453 
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret ma ssissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451 
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret trica pa 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que les característique s del material que composen els tubs i 
accessoris, així com les característiques generals,  geomètriques, mecàniques i físiques dels 
tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si  és el cas. 
La superfície interna i externa del tub ha de ser l lisa i neta. No ha de tenir defectes 
superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme . 
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en u n tall perpendicular a l’eix. 
El codi d’aplicació indica on es poden utilitzar el s tubs: 
- “B” codi per a àrea d’aplicació dels components u tilitzats per sobre del sòl en el interior 
de l’edifici o per a components a l’exterior de l’e difici fixats a la paret. 
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a me nys d’1m de l’edifici i on els tubs i 
accessoris estan enterrats i connectats als sisteme s d’evacuació d’aigües residuals de 
l’edifici.  
- “BD” codi per a àrea d’aplicació B i D 
Els tubs han d’anar marcats segons la normativa cor responent a interval d’1 m. El marcatge ha 
de ser llegible després de l’emmagatzematge, exposi ció a la intempèrie, instal·lació i posada 
a l’obra del tub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissu res, disminució del gruix mínim de les 
parets, etc.). 
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent i nformació: 
- Número de la norma (si en té d’obligat compliment ) 
- Nom del fabricant i/o marca comercial 
- Diàmetre nominal 
- Gruix mínim de paret 
- Material 
- Codi de l’àrea d’aplicació 
- Rigidesa anular nominal (només pels tubs BD) 
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació  i identificador del lloc de fabricació 
- Prestacions en clima fred 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 
Material del tub està format per PVC al que s’afege ixen additius necessaris per a facilitar la 
fabricació dels components d’acord amb els requisit s de la norma UNE-EN 1329-1 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
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     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
- Gruix parets: 
     - àrea d’aplicació B 
          - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm  
          - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
          - 180:  3,6 a 4,2mm 
          - 200:  3,9 a 4,5mm 
          - 250:  4,9 a 5,6mm 
          - 315:  6,2 a 7,1mm 
     - àrea d’aplicació BD 
          - 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
          - 110-125:  3,2 a 3,8mm 
          - 140:  3,5 a 4,1 mm 
          - 160:  4,0 a 4,6 mm 
          - 180:  4,4 a 5,0 mm 
          - 200:  4,9 a 5,6 mm 
          - 250:  6,2 a 7,1 mm 
          - 315:  7,7 a 8,7 mm 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
Han d’estar formats per una capa interna i altre ex terna, llises, de PVC-U, compacte, entre 
les que s’ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d’acord amb els 
requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453. 
Només es poden utilitzar per a muntatge a l’interio r dels edificis, àrea d’aplicació B 
Toleràncies: 
-  Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
-  Gruix total de la paret: 
     - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
     - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
     - 180:  3,6 a 4,2mm 
     - 200:  3,9 a 4,5mm 
     - 250:  4,9 a 5,6mm 
     - 315:  6,2 a 7,1mm 
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 
El compost que forma els tubs està construït de mat erial a base de PP (polímer o copolímer) al 
que se li afegeixen additius necessaris per a facil itar la fabricació dels components, d’acord 
amb UNE-EN 1451-1. 
Toleràncies: 
-  Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 
     - 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 
     - 160:  0 a 0,5mm 
     - 200:  0 a 0,6mm 
     - 250:  0 a 0,8mm 
     - 315:  0 a 1,0 mm 
-  Gruix paret: 
     - Es variable segons diàmetre i sèrie del tub.  UNE-EN 1451-1 
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 
Toleràncies: 
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitu d les especificarà el fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alteri n les seves característiques. 
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre sup erfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en mate riales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el inte rior de la estruct.de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Pa rte 1: Especif. para tubos,accesorios 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en mate riales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Requisitos para los tubos y el sistema. 
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en mate riales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el inte rior de la estructura de los edificios. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 
*UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en mat eriales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el inte rior de la estructura de los edificios. 
Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
 
BD1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES  RESIDUALS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'e vacuació d'aigües pluvials o residuals en 
els seus paraments de suport, en forma d'abraçadora  encastable de xapa d'acer, galvanitzada. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'unei xin pel pla diametral, per mitjà d'una 
brida i un cargol o dos cargols galvanitzats. 
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discon tinuïtats, exfoliacions o d'altres 
defectes. 
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 
Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm 
Amplària:  >= 1,5 cm 
Gruix:  >= 0,05 cm 
Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g /m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb la UNE 7-183 i UNE 37-501. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada bri da o albarà de lliurament hi ha d'haver les 
dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre del tub que abraça 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegid es d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
BD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5H0001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements prefabricats de formigó amb additius per a  la formació de canals de recollida d’aigua 
als paviments, per a zones de circulació utilitzade s per vianants o vehicles, amb la part 
proporcional d’accessoris extrems i de connexió a a l xarxa de sanejament i la reixa o tapa 
superior. 
S’han considerat els següents elements de cobriment  de la canal: 
- Reixa de fosa 
- Reixa d’acer inoxidable 
- Reixa d’acer galvanitzat 
- Tapa de formigó amb ranures laterals 
S’han considerat els següents tipus de canal: 
- Sense pendent 
- Amb pendent contínua 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El cos de la canal ha d’estar fet de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtingut per 
un procés d’emmotllament i curat del formigó. 
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
Les canals han de tenir una amplada interior consta nt. 
Les canals sense pendent han de tenir l’alçada inte rior constant, i les canals amb pendent han 
de tenir un increment de l’alçada interior constant . 
Els extrems de les peces de la canal han d’acabar a mb un tall perpendicular a l’eix, amb un 
encaix encadellat. 
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que 
permetin fer una canal amb pendent interior uniform e, amb la cara superior horitzontal. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. S 'admeten petites irregularitats locals que 
no disminueixin la qualitat de la peça, ni la capac itat de desguàs. 
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les re ixes o tapes, que permetin immobilitzar-
les. 
Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adie nts perquè una vegada col·locades no es 
puguin desplaçar lateralment. 
S’han de fixar al cos de la canal ja sigui amb algu n dispositiu d’enclavament, amb una 
característica de disseny específica o amb una mass a suficient que n’asseguri l’estabilitat. 
Han de portar una marca que identifica la classific ació segons UNE-EN 1433: 
- A 15:  zones de vianants 
- B 125:  voreres, zones de vianants i zones d’esta cionament de vehicles 
- C 250:  vorals i cunetes de carreteres o carrers 
- D 400:  zones de trànsit en carreteres o aparcame nt de tot tipus de vehicles 
- E 600:  zones de trànsit de vehicles pesats 
- F 900:  zones amb càrregues molt grans 
El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal  i reixa o tapa col·locada compleixen les 
condicions de la UNE-EN 1433. 
Les reixetes i les tapes han d’estar marcades com a  mínim amb la següent informació: 
- Referència a la norma EN 1433 
- La classe a la que pertanyen 
- Nom i/o marca d’identificació del fabricant de la  reixeta o tapa 
- Nom i/o marca d’identificació del fabricant de la  unitat de reixeta  
- Data de fabricació 
- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el qu e disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
El cos de la canal ha d’estar estar marcat com a mí nim amb la següent informació: 
- Referència a la norma EN 1433 
- La classe a la que pertany 
- Nom i/o marca d’identificació del fabricant 
- El tipus de producte (M per a les canals que nece ssiten suport addicional per a suportar les 
càrregues verticals i horitzontals, I per a les can als que no necessiten aquest suport) 
- Data de fabricació 
- Per a canals amb pendent incorporada, la seqüènci a de cada unitat 
- Marcat relatiu a la resistència a la intempèrie 
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- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el qu e disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Toleràncies: 
- Llargària interior (L): 
     - Per a L =< 1 000 mm:  ± 2 mm 
     - Per a 1 000 < L =< 4 000 mm:  ± 4 mm 
     - Per a L > 4 000 mm:  ± 5 mm 
- Amplària interior (b): 
     - Per a b =< 500 mm:  ± 2 mm 
     - Per a 500 < b =< 500 mm:  ± 3 mm 
- Alçària interior (h): 
     - Per a h =< 200 mm:  ± 2 mm 
     - Per a h > 200 mm:  ± 1% amb un màxim de ± 3 mm 
- Tolerància del desplaçament horitzontal de la rei xeta o tapa en el seu allotjament: 
     - Obertura neta =< 400 mm:  ± 7 mm 
     - Obertura neta > 400 mm:  ± 9 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alteri n les seves característiques. 
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabri cant i informe o protocol dels assaigs 
inicials de tipus, realitzat pel laboratori notific at 
A la documentació comercial, el símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent 
informació: 
- Nom o marca d’identificació i l’adreça social del  fabricant 
- Els dos últims dígits de l’any en que s’ha fet el  marcatge 
- Referència a la norma EN 1433 
- Descripció del producte: nom genèric, material, d imensions, ús previst i lloc d’instal.lació 
- Característiques cobertes per la norma EN 1433 
- Capacitat de suport de càrrega (classificació seg ons la norma EN 1433) 
- Estanquitat a l’aigua 
- Durabilitat 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gel ades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1433:2003 Canales de drenaje para zonas de c irculación para vehículos y peatones. 
Clasificación, diseño y requisitos de ensayo, marca do y evaluación de conformidad. 
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas d e circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de  ensayo, marcado y evaluación de la 
conformidad. 
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas d e circulación utilizadas por peatones y 
vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de  ensayo, marcado y evaluación de la 
conformidad. 
 
 
BD5H2JD5 - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DREN ATGES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements prefabricats de formigó amb additius per a  la formació de canals de recollida d’aigua 
als paviments, per a zones de circulació utilitzade s per vianants o vehicles, amb la part 
proporcional d’accessoris extrems i de connexió a a l xarxa de sanejament i la reixa o tapa 
superior. 

S’han considerat els següents elements de cobriment  de la canal: 

- Reixa de fosa 
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- Reixa d’acer inoxidable 

- Reixa d’acer galvanitzat 

- Tapa de formigó amb ranures laterals 

S’han considerat els següents tipus de canal: 

- Sense pendent 

- Amb pendent contínua 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El cos de la canal ha d’estar fet de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtingut per 
un procés d’emmotllament i curat del formigó. 

No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
Les canals han de tenir una amplada interior consta nt. 
Les canals sense pendent han de tenir l’alçada inte rior constant, i les canals amb pendent han 
de tenir un increment de l’alçada interior constant . 
Els extrems de les peces de la canal han d’acabar a mb un tall perpendicular a l’eix, amb un 
encaix encadellat. 
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que 
permetin fer una canal amb pendent interior uniform e, amb la cara superior horitzontal. 

La superfície interior ha de ser regular i llisa. S 'admeten petites irregularitats locals que 

no disminueixin la qualitat de la peça, ni la capac itat de desguàs. 
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les re ixes o tapes, que permetin immobilitzar-
les. 
Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adie nts perquè una vegada col·locades no es 
puguin desplaçar lateralment. 
S’han de fixar al cos de la canal ja sigui amb algu n dispositiu d’enclavament, amb una 
característica de disseny específica o amb una mass a suficient que n’asseguri l’estabilitat. 
Han de portar una marca que identifica la classific ació segons UNE-EN 1433: 
- A 15:  zones de vianants 
- B 125:  voreres, zones de vianants i zones d’esta cionament de vehicles 
- C 250:  vorals i cunetes de carreteres o carrers 
- D 400:  zones de trànsit en carreteres o aparcame nt de tot tipus de vehicles 
- E 600:  zones de trànsit de vehicles pesats 
- F 900:  zones amb càrregues molt grans 
El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal  i reixa o tapa col·locada compleixen les 
condicions de la UNE-EN 1433. 

Les reixetes i les tapes han d’estar marcades com a  mínim amb la següent informació: 

- Referència a la norma EN 1433 

- La classe a la que pertanyen 

- Nom i/o marca d’identificació del fabricant de la  reixeta o tapa 

- Nom i/o marca d’identificació del fabricant de la  unitat de reixeta  

- Data de fabricació 

- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el qu e disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

El cos de la canal ha d’estar estar marcat com a mí nim amb la següent informació: 

- Referència a la norma EN 1433 

- La classe a la que pertany 

- Nom i/o marca d’identificació del fabricant 

- El tipus de producte (M per a les canals que nece ssiten suport addicional per a suportar les 

càrregues verticals i horitzontals, I per a les can als que no necessiten aquest suport) 

- Data de fabricació 

- Per a canals amb pendent incorporada, la seqüènci a de cada unitat 

- Marcat relatiu a la resistència a la intempèrie 

- El símbol normalitzat CE de conformitat amb el qu e disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

Toleràncies: 

- Llargària interior (L): 

     - Per a L =< 1 000 mm:  ± 2 mm 

     - Per a 1 000 < L =< 4 000 mm:  ± 4 mm 

     - Per a L > 4 000 mm:  ± 5 mm 

- Amplària interior (b): 
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     - Per a b =< 500 mm:  ± 2 mm 

     - Per a 500 < b =< 500 mm:  ± 3 mm 

- Alçària interior (h): 

     - Per a h =< 200 mm:  ± 2 mm 

     - Per a h > 200 mm:  ± 1% amb un màxim de ± 3 mm 

- Tolerància del desplaçament horitzontal de la rei xeta o tapa en el seu allotjament: 

     - Obertura neta =< 400 mm:  ± 7 mm 

     - Obertura neta > 400 mm:  ± 9 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Protegit de manera que no s'alteri n les seves característiques. 

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

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

CTE: 

- Sistema 3: Declaració CE de conformitat del fabri cant i informe o protocol dels assaigs 

inicials de tipus, realitzat pel laboratori notific at 

A la documentació comercial, el símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent 

informació: 

- Nom o marca d’identificació i l’adreça social del  fabricant 

- Els dos últims dígits de l’any en que s’ha fet el  marcatge 

- Referència a la norma EN 1433 

- Descripció del producte: nom genèric, material, d imensions, ús previst i lloc d’instal.lació 

- Característiques cobertes per la norma EN 1433 

- Capacitat de suport de càrrega (classificació seg ons la norma EN 1433) 

- Estanquitat a l’aigua 

- Durabilitat 

Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gel ades i els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

UNE-EN 1433:2003 Canales de drenaje para zonas de c irculación para vehículos y peatones. 

Clasificación, diseño y requisitos de ensayo, marca do y evaluación de conformidad. 

UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas d e circulación utilizadas por peatones y 

vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de  ensayo, marcado y evaluación de la 

conformidad. 

UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas d e circulación utilizadas por peatones y 

vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de  ensayo, marcado y evaluación de la 

conformidad. 
 
 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL.LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7FQ310,BD7FR410,BD7FR510. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejamen t. 
S'han considerat els tipus següents: 
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- Tub de PVC de formació helicoïdal per a claveguer es i col.lectors 
- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 
- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 
- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejame nt sense pressió 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha d e tenir fissures. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: 
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb l es vores conformades. La unió de la banda 
ha d'estar soldada químicament. 
La cara interior del tub ha de ser llisa. 
La cara exterior del tub ha de ser nervada. 
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sens e deformacions les càrregues interiors i 
exteriors que rebrà quan estigui en servei. 
Característiques de la banda de PVC: 
- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millo nèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 
- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 
- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 
- Allargament a la rotura: >= 80% 
- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 
- Opacitat: 0,2% 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
L’aspecte de la superfície interna i externa dels t ubs ha d’ésser llisa, neta i exempta de 
fissures, cavitats, i d’altres defectes superficial s. El material no pot contenir cap impuresa 
visible sense augment. 
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 
La paret del tub ha de ser opac. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l’impacte: d’acord amb UNE-EN 1452- 2. 
- Resistència a la pressió interna: d’acord amb UNE -EN 1452-2. 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d’acord amb assaig UNE-EN 727 
-  Retracció longitudinal:  <= 5% d’acord amb assai g UNE-EN 743. 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en  cap punt de la superfície de la proveta 
d’acord amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar con formes a UNE-EN 1452-2. 
Els elements han d’anar marcats o impresos directam ent sobre el tub a intervals d’1m. de forma 
que sigui llegible després d’emmagatzemar-los, expo sició a l’intempèrie i instal.lació, i 
mantenir-se llegible durant la vida del producte. E l marcat no pot produir fissures o defectes 
que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del  tub. 
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació c om a mínim: 
-  Número normativa ( UNE-EN 1456-1) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Material (PVC-U) 
-  Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 
-  Pressió nominal  
- Informació del fabricant (període de fabricació i  nom o codi de la ciutat de fabricació si 
el fabricant produeix en diferents ciutats). 
- Número de la línia d’extrusió 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
   - 25-32-40-50:  0,2mm. 
   - 63-75-90:  0,3mm. 
   - 110-125:  0,4mm. 
   - 140-160:  0,5 mm 
   - 180-200:  0,6 mm 
   - 225:  0,7 mm 
   - 250:  0,8 mm 
   - 280:  0,9 mm 
   - 315: 1,0 mm 
   - 355: 1,1 mm 
   - 400: 1,2mm 
   - 450:  1,4mm 
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   - 500:  1,5 mm 
   - 560:  1,7 mm 
   - 630:  1,9 mm 
   - 710-800-900-1000: 2,0 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i  la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 
- Longitud i embocadures: d’acord amb UNE-EN 1456-1  i UNE-EN 1452-2 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
L’aspecte de la superfície interna i externa dels t ubs ha d’ésser llisa, neta i exempta de 
fissures, cavitats, i d’altres defectes superficial s. El material no pot contenir cap impuresa 
visible sense augment. 
Aquests tubs es col.locaran d’acord amb un codi d’a plicació: 
- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a me nys d’1m de l’edifici i on els tubs i 
accessoris estan enterrats i connectats als sisteme s d’evacuació d’aigües residuals de 
d’edifici.  
- “U” codi per a àrea d’aplicació que es situa a mé s d’1m de l’edifici al que es connecta el 
sistema de canalització enterrada. 
Característiques mecàniques: 
- Resistència a l’impacte: d’acord amb assatjos esp ecificats en UNE-EN 1401-1 
Característiques físiques: 
- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D’acord amb assaig UNE-EN 727 
- Retracció longitudinal en calent <=5%. D’acord am b assaig UNE-EN 743 
- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en  cap punt de la superfície de la proveta 
d’acord amb assaig UNE-EN 580. 
Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar con formes a UNE-EN 1401-1. 
Els elements han d’anar marcats o impresos directam ent sobre el tub de forma que sigui 
llegible després d’emmagatzemar-los, en exposició a  l’intempèrie i en la instal.lació, i 
mantenir-se llegible durant la vida del producte. E l marcat no pot produir fissures o defectes 
que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del  tub. 
El tub ha d’anar marcat amb la següent informació c om a mínim: 
-  Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 
-  Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD) 
-  Nom i/o marca comercial 
-  Dimensió nominal 
-  Gruix mínim de la paret o SDR 
-  Material (PVC-U) 
-  Rigidesa anular nominal 
- Informació del fabricant (període de fabricació i  nom o codi de la ciutat de fabricació si 
el fabricant produeix en diferents ciutats. 
- Prestacions en clima fred (si és el cas) 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
   - 110-125:  0,3mm. 
   - 160:  0,4 mm 
   - 200-250:  0,5 mm 
   - 315:  0,6 mm 
   - 355-400:  0,7 mm 
   - 450: 0,8 mm 
   - 500: 0,9 mm 
   - 630: 1,1 mm 
   - 710:  1,2mm 
   - 800:  1,3 mm 
   - 900:  1,5 mm 
   - 1000: 1,6 mm 
- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i  la sèrie del tub d’acord amb taules UNE-EN 
1401-1 
- Longitud útil o efectiva no ha d’ésser inferior a  la declarada pel fabricant.  
- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a 
l’eix del tub. d’acord amb UNE-EN 1401-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'ob ra amb les condicions exigides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels  raigs solars i ben ventilats. S'han 
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre sup erfícies planes, s'han de capicular les 
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esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de 
separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m . 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNI Ó ENCOLADA DE DN > 315 MM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en mate riales plásticos para saneamiento enterrado 
o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no pla stificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistem a. 
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en mate riales plásticos para conducción de agua. 
Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Pa rte 2: Tubos 
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en mate riales plásticos para saneamiento enterrado 
sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastifica do (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 
tubos, accesorios y el sistema. 
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BDK - MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDK2UC20,BDK2UC25. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pe ricons, embornals o interceptors i 
materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registr e de canalitzacions 
S’han considerat els materials següents per a tapes  i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer  
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats  per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats  en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s’han de classificar segons la norma UNE- EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzade s només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superf ícies semblants, àrees d’estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que me surada a partir de la vorada de la vorera 
s’extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2  m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carr ers de vianants), vorals estabilitzats i 
zones d’aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicl es de gran tonelatje (paviments 
d’aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particul arment elevades (paviments d’aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d’es tar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d’estar lliure de defectes que pug uin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la su perficie superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de 
tenir una adherencia satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus  assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
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Les tapes o reixes han d’estar asegurades en la sev a posició contra el desplaçament degut al 
trànsit amb una fondària d’encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bas timent per algún dels següents 
procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d’aquests procediments ha de permetre qu e la tapa o reixa es pugui obrir amb una 
eina d’us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició co rrecta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S’han de preveure dispositius que permetin garantir  un desbloquejament de la tapa o reixa i la 
seva apertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment e n tot el seu perímetre. La pressió del 
recolzament corresponent a la càrrega d’assaig no h a de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament 
ha de contribuir a l’estabilitat de la reixa o tapa  en condicions d’us. 
L’alçària del bastiment dels dispositus de tancamen t de les classes D 400, E 600 i F 900, ha 
de ser com a mínim de 100 mm. 
La superficie superior de les reixes, tapes i basti ment ha de ser plana, només les reixes de 
la classe D 400 poden tenir una superficie cóncava.  
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitz ats com a pas d’home, s’han d’ajustar a les 
normes de seguretat en funció del lloc a on s’insta l·lin. En general han de tenir un diàmetre 
mínim de 600 mm. 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcade s de forma indeleble les indicacions 
següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabrica ció 
- Referència, marca o certificació si en tè 
La franquicia total entre els diferents elements de ls dispositius de cobriment i tancament, 
han de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d’encastament (classes D 400 a F 900):  >=  50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilac ió, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d’un  cercle, amb un diàmetre igual a la pas 
lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasa da amb el bastiment. 
L’angle respecte a la horitzontal, de la reixa ober ta, ha de ser com a mínim de 100º. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a 
l’element completament. 
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Ha de tenir un color, una lluentor i una textura un iformes. 
La pintura ha d’estar ben adherida al suport, no ha  de tenir bullofes, escrostonament, ni 
altres defectes superficials. 
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT: 
En els dispositius de tancament de les classes A 15  a D 400 de formigó armat, les arestes i 
superfícies de contacte entre el bastiment i la tap a, han d’estar protegides amb una xapa de 
fosa o d’acer galvanitzat en calent. 
Gruix mínim de fosa o d’acer: 
- A 15:  >= 2 mm 
- B 125:  >= 3 mm 
- C 250:  >= 5 mm 
- D 400:  >= 6 mm 
- E 600 i F 900:  A determinar en funció de cada di sseny 
Resistència característica a la compressió del form igó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900:   >= 40 N/mm2 
- Classe A 15:  >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l’armadura d’ac er:  >= 20 mm 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta,  d'òxid o de qualsevol altre tipus de 
residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, re baves, bufaments, inclusions de sorra, 
gotes fredes, etc.). 
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de 
fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més p etites que les corresponents a la cara 
superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aque stes han de ser de la mateixa colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndric a (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10% 
Contingut de fòsfor:  <= 0,15% 
Contingut de sofre:  <= 0,14% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que 
conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superf ícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves caracter ístiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de ci erre para zonas de circulación utilizadas 
por peatones y vehículos. Principios de construcció n, ensayos tipo, marcado, control de 
calidad. 
ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
*UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, característi cas y condiciones de suministro de piezas 
moldeadas. 
 
 
BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXAN TS DE POLIPROPILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW3B900,BDW3BA00,BDW3BB00. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccio ns, etc.) i d'elements especials (materials 
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)  per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC -U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC -U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
- Elements especials per a baixants de planxa galva nitzada amb unió plegada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característique s físiques, mecàniques i dimensionals, han 
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer  disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries p er a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
*UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en mat eriales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Requisitos para los tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
*UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en mat eriales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el inte rior de la estruct.de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Pa rte 1: Especif. para tubos,accesorios 
*UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en mat eriales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistem a. 
*UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en mat eriales plásticos para saneamiento 
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vini lo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistem a. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BDY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUAS SOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDY3B900,BDY3BA00,BDY3BB00. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccio ns, etc.) i d'elements especials (materials 
per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)  per a desguassos i baixants. 
S'han considerat els elements següents: 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC -U de paret massissa 
- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC -U de paret estructurada 
- Elements especials per a baixants de fosa grisa 
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- Elements especials per a baixants de planxa galva nitzada amb unió plegada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característique s físiques, mecàniques i dimensionals, han 
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer  disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries p er a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 
*UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en mat eriales plásticos con tubos de pared 
estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 
de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Requisitos para los tubos y el sistema. 
PVC-U DE PARET MASSISSA: 
*UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en mat eriales plásticos para evacuación de aguas 
residuales (a baja y a alta temperatura) en el inte rior de la estruct.de los edificios. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Pa rte 1: Especif. para tubos,accesorios 
*UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en mat eriales plásticos para saneamiento 
enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistem a. 
*UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en mat eriales plásticos para saneamiento 
enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vini lo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistem a. 
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
BFA - TUBS I ACCESSORIS DE PVC 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Elements elaborats per emmotllament o injecció a pa rtir de poli (clorur de vinil) no 
plastificat (PVC-U) per a canalitzacions a pressió.  
S'han considerat els elements següents: 
- Tub rígid amb un extrem llis i bisellat i l'altre  esbocat. 
- Peces en forma de T per a derivacions 
- Peces en forma de colze per a canvis de direcció 
- Peces per a reduccions de diàmetre amb unions enc olades 
- Maniguets de connexió per a unions 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Per a encolar 
- Per a unió elàstica amb anella elastomèrica d'est anquitat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 
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També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 
La superfície interna i externa ha de ser llisa, ha  d’estar neta i sense escletxes, cavitats o 
d’altres defectes superficials que impedeixin assol ir els requeriments necessàris per al seu 
ús. 
El material no ha de tenir cap element estrany visi ble a cop d’ull. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
El color ha de ser uniforme en tot el gruix de la p aret. 
La paret de l’element que hagi d’anar col·locat no soterrat, ha de ser opaca a la llum 
visible. 
Ha de tenir una secció constant i uniforme, amb les  toleràncies d’ovalitat definides a la 
taula 1 de la UNE-EN 1452-2. 
Les característiques químiques determinades segons la norma UNE 53329-1, han de complir 
l’especificat en la UNE-EN 1452-2. 
Ha de superar els assaigs de resistència a l'impact e (UNE-EN 744) i de pressió interna (UNE-EN 
921) tal i com determina la UNE-EN 1452-2. 
Han de complir la legislació sanitària vigent. 
Els junts han de ser estancs. 
Els extrems llisos per a unió amb junt elastomèric o unió encolada, han de ser aixamflanats, 
en cap cas l’extrem llis ha de tenir cap aresta viv a. 
El material del junt d’estanquitat o l’adhesiu no h a de tenir cap efecte desfavorable sobre 
les propietats de l’element i no ha d’afectar al co njunt, de manera que no compleixi amb els 
requisits funcionals especificats a la UNE-EN 1452- 5. 
Si l’element és per a una conducció d'aigua potable  també ha de portar les següents 
inscripcions: 
- Número del RSI 
- Inscripció "AGUA"  
Gruix mínim de la paret (mm): 
+-------------------------------------------------- ------------+ 
¦        ¦           Pressions nominals PN  (bar)              ¦ 
¦   DN   ¦----------------------------------------- ------------¦ 
¦        ¦ PN6 ¦PN7,5¦ PN8  ¦ PN10 ¦PN12.5¦ PN16 ¦ PN20 ¦ PN25 ¦ 
¦--------¦-----¦-----¦------¦------¦------¦------¦- -----¦------¦ 
¦   12   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  1,5 ¦  -   ¦ 
¦   16   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  1,5 ¦  -   ¦ 
¦   20   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦   -  ¦  1,5 ¦  1,9 ¦  -   ¦ 
¦   25   ¦  -  ¦  -  ¦  -   ¦  -   ¦  1,5 ¦  1,9 ¦  2,3 ¦  -   ¦ 
¦   32   ¦  -  ¦  -  ¦ 1,5  ¦  1,6 ¦  1,9 ¦  2,4 ¦  2,9 ¦  -   ¦ 
¦   40   ¦  -  ¦ 1,5 ¦ 1,6  ¦  1,9 ¦  2,4 ¦  3,0 ¦  3,7 ¦  -   ¦ 
¦   50   ¦ 1,5 ¦ 1,6 ¦ 2,0  ¦  2,4 ¦  3,0 ¦  3,7 ¦  4,6 ¦  -   ¦ 
¦   63   ¦ 1,9 ¦ 2,0 ¦ 2,5  ¦  3,0 ¦  3,8 ¦  4,7 ¦  5,8 ¦  -   ¦ 
¦   75   ¦ 2,2 ¦ 2,3 ¦ 2,9  ¦  3,6 ¦  4,5 ¦  5,6 ¦  6,8 ¦  -   ¦ 
¦   90   ¦ 2,7 ¦ 2,8 ¦ 3,5  ¦  4,3 ¦  5,4 ¦  6,7 ¦  8,2 ¦  -   ¦ 
¦  110   ¦ 2,7 ¦ 3,2 ¦ 3,4  ¦ 4,2  ¦  5,3 ¦  6,6 ¦  8,1 ¦ 10,0 ¦ 
¦  125   ¦ 3,1 ¦ 3,7 ¦ 3,9  ¦ 4,8  ¦  6,0 ¦  7,4 ¦  9,2 ¦ 11,4 ¦ 
¦  140   ¦ 3,5 ¦ 4,1 ¦ 4,3  ¦ 5,4  ¦  6,7 ¦  8,3 ¦ 10,3 ¦ 12,7 ¦ 
¦  160   ¦ 4,0 ¦ 4,7 ¦ 4,9  ¦ 6,2  ¦  7,7 ¦  9,5 ¦ 11,8 ¦ 14,6 ¦ 
¦  180   ¦ 4,4 ¦ 5,3 ¦ 5,5  ¦ 6,9  ¦  8,6 ¦ 10,7 ¦ 13,3 ¦ 16,4 ¦ 
¦  200   ¦ 4,9 ¦ 5,9 ¦ 6,2  ¦ 7,7  ¦  9,6 ¦ 11,9 ¦ 14,7 ¦ 18,2 ¦ 
¦  225   ¦ 5,5 ¦ 6,6 ¦ 6,9  ¦ 8,6  ¦ 10,8 ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦  -   ¦ 
¦  250   ¦ 6,2 ¦ 7,3 ¦ 7,7  ¦ 9,6  ¦ 11,9 ¦ 14,8 ¦ 18,4 ¦  -   ¦ 
¦  280   ¦ 6,9 ¦ 8,2 ¦ 8,6  ¦10,7  ¦ 13,4 ¦ 16,6 ¦ 20,6 ¦  -   ¦ 
¦  315   ¦ 7,7 ¦ 9,2 ¦ 9,7  ¦12,1  ¦ 15,0 ¦ 18,7 ¦ 23,2 ¦  -   ¦ 
¦  355   ¦ 8,7 ¦10,4 ¦10,9  ¦13,6  ¦ 16,9 ¦ 21,1 ¦ 26,1 ¦  -   ¦ 
¦  400   ¦ 9,8 ¦11,7 ¦12,3  ¦15,6  ¦ 19,1 ¦ 23,7 ¦ 29,4 ¦  -   ¦ 
¦  450   ¦11,0 ¦13,2 ¦13,8  ¦17,2  ¦ 21,5 ¦ 26,7 ¦ 33,1 ¦  -   ¦ 
¦  500   ¦12,3 ¦14,6 ¦15,3  ¦19,1  ¦ 23,9 ¦ 29,7 ¦ 36,8 ¦  -   ¦ 
¦  560   ¦13,7 ¦16,4 ¦17,2  ¦21,4  ¦ 26,7 ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  630   ¦15,4 ¦18,4 ¦19,3  ¦24,1  ¦ 30,0 ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  710   ¦17,4 ¦20,7 ¦21,8  ¦27,2  ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  800   ¦19,6 ¦23,3 ¦24,5  ¦30,6  ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦  900   ¦22,0 ¦26,3 ¦27,6  ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
¦ 1000   ¦24,5 ¦29,2 ¦30,6  ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦      ¦  -   ¦ 
+-------------------------------------------------- ------------+ 
Pressió de treball (t: temperatura servei): 
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- t <= 25°C:  <= pressió nominal 
- 25 <= t <= - 45°C:  <= ft pressió nominal, on ft (coeficient de reducció definit a l’annex A 
de la UNE-EN 1452-2). 
Densitat a 23°C (ISO 1183): >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 
Opacitat (UNE-EN 578) :  <= 0,2% llum visible 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN 727):  >= 80°C 
Retracció longitudinal (UNE-EN 743):  <= 5% 
Toleràncies: 
- Diàmetre exterior mig (mm): 
+--------------------------------+ 
¦    Diàmetre      ¦ Tolerància  ¦ 
¦    nominal dn    ¦  Diàmetre   ¦ 
¦------------------¦-------------¦ 
¦     <= 50        ¦    + 0,2    ¦ 
¦  63 <= dn <= 90  ¦    + 0,3    ¦ 
¦ 110 <= dn <= 125 ¦    + 0,4    ¦ 
¦ 140 <= dn <= 160 ¦    + 0,5    ¦ 
¦ 180 <= dn <= 200 ¦    + 0,6    ¦ 
¦       225        ¦    + 0,7    ¦ 
¦       250        ¦    + 0,8    ¦ 
¦       280        ¦    + 0,9    ¦ 
¦       315        ¦    + 1,0    ¦ 
¦       355        ¦    + 1,1    ¦ 
¦       400        ¦    + 1,2    ¦ 
¦       450        ¦    + 1,4    ¦ 
¦       500        ¦    + 1,5    ¦ 
¦       560        ¦    + 1,7    ¦ 
¦       630        ¦    + 1,9    ¦ 
¦ 710 >= dn <=1000 ¦    + 2,0    ¦ 
+--------------------------------+ 
- La tolerància del gruix de la paret es 0,1(e)+0,2  mm. La tolerància es constant per a un 
interval de gruixos nominals mínims de paret de 1 m m. (e) es el valor superior d’aquest 
interval. 
La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord a mb la norma EN ISO 3126. 
TUBS: 
El gruix de la paret ha de ser uniforme en tota la llargària del tub, amb les toleràncies 
definides en la taula 3 de la UNE-EN 1452-2. 
Resistència hidrostàtica mínima requerida MRS (UNE- EN 921) :  >= 25 MPa 
Cada tub ha de portar marcades com a mínim cada 1 m , de forma indeleble i ben visible les 
dades següents: 
- UNE EN 1452 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Sigles PVC-U 
- Diàmetre nominal (dn) x gruix de paret (en) en mm  
- Pressió nominal PN 
- Referència de la data, lloc i àmbit de fabricació  
- Número de la línia d’extrussió 
ACCESSORIS: 
Les cotes de muntatge han de coincidir amb el valor s especificats en la UNE-EN 1452-3. 
Les característiques geomètriques han de complir am b el que determina la UNE-EN 1452-3. 
Cada accessori ha de portar marcades de forma indel eble i ben visible les dades següents: 
- UNE EN 1452 
- Designació comercial 
- Diàmetre(s) nominal(s) en mm 
- Designació del material 
- Pressió nominal PN 
- Informació del fabricant 
PER A UNIÓ ENCOLADA: 
El diàmetre interior de l'embocadura correspondrà a l diàmetre nominal de l’element. 
L’angle intern màxim de la zona d’embocadura no ha de ser superior a 0° 30'. 
Diàmetre interior mig de l’embocadura: 
+---------------------------------------+ 
¦ Diàmetre nominal ¦ Diàmetre interior  ¦ 
¦      dn (mm)     ¦ embocadura   (mm)  ¦ 
¦                  ¦---------¦----------¦ 
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¦                  ¦  d mín  ¦ d màx    ¦ 
¦------------------¦---------¦----------¦ 
¦     dn <= 90     ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,3 ¦ 
¦ 110 <= dn <= 125 ¦ dn + 0,1¦ dn + 0,4 ¦ 
¦ 140 <= dn <= 160 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,5 ¦ 
¦ 180 <= dn <= 200 ¦ dn + 0,2¦ dn + 0,6 ¦ 
¦       225        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,7 ¦ 
¦       250        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,8 ¦ 
¦       280        ¦ dn + 0,3¦ dn + 0,9 ¦ 
¦       315        ¦ dn + 0,4¦ dn + 1,0 ¦ 
+---------------------------------------+ 
Llargària mínima de l’embocadura: 
- (0,5 dn + 6 mm) <= 12 mm:  12 mm 
- resta de casos:  0,5 dn + 6 mm 
UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT: 
A l'interior de l'esbocadura hi ha d'haver un junt de goma. 
El material del junt d’estanquitat ha de complir le s especificacions de la norma UNE-EN 681-1. 
Sobre el junt, o be sobre l’embalatge, hi ha d’anar  marcada la següent informació: 
- Tamany nominal 
- Identificació del fabricant 
- El número de la norma UNE-EN 681, seguit del tipu s d’aplicació i la classe de duresa com a 
sufixes 
- Marca de certificació d’una tercera part 
- El trimestre i l’any de fabricació 
- La resistència a les baixes temperatures (L), si procedeix 
- Resistència als olis (O), si procedeix 
- La abreviatura del cautxú 
- 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 
Diàmetre interior mig de l’embocadura: 
- dn <= 50 mm:  dn + 0,3 mm 
- 63 <= dn <= 90 mm:  dn + 0,4 mm 
- dn >= 110 mm:  1,003dn + 0,1 mm 
Llargària d’entrada de l’embocadura :  (22 + 0,16 d n) mm 
Fondària mínima d’embocament: 
- dn <= 280 :  50 mm + 0,22dn – 2e 
- dn > 280:  70 mm + 0,15 dn – 2e 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Subministrament: Agrupats en paquets, i protegits d e cops i dels raigs solars, amb les 
següents dades al paquet o a l'albarà: 
- Denominació del producte 
- Contingut net 
- Nom del fabricant o raó social 
TUBS: 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels  raigs solars i ben ventilats. S'han 
d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre sup erfícies planes, s'han de capicular les 
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de 
separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m . 
UNIÓ AMB ANELLA ELASTOMÈRICA D'ESTANQUITAT: 
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent, que acredita el marcatge CE, segons el 
sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’aco rd amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del 
CTE: 
   - Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fa bricant 
ACCESSORIS: 
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels  raigs solars i ben ventilats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1125/1982 de 30 de Abril. Reglamentaci ón Técnico-sanitaria para la elaboración, 
circulación y comercio de materiales poliméricos en  relación con los productos alimenticios y 
alimentarios. 
UNE-EN 1452-1:2000 Sistemas de canalización en mate riales plásticos para conducción de agua. 
Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Pa rte 1: Generalidades 
TUBS: 
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en mate riales plásticos para conducción de agua. 
Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Pa rte 2: Tubos 
ACCESSORIS: 
UNE-EN 1452-3:2000 Sistemas de canalización en mate riales plásticos para conducción de agua. 
Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Pa rte 3: Accesorios 
 
 
BFB - TUBS I ACCESSORIS DE POLIETILÈ 
BFB1 - TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFB18600,BFB1E600,BFB1C600. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tubs extruïts de polietilè de densitat alta per a t ransport i distribució d'aigua a pressió a 

temperatures fins a 40°C, amb unions soldades o con nectat a pressió. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 

de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 

puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 

membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 

També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 

europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 

El tub ha de tenir la superfície llisa, sense ondul acions. No ha de tenir bombolles, esquerdes 

ni d'altres defectes. 

Els extrems han d'estar nets i tallats perpendicula rment a l'eix. 

Els tubs han d’anar marcats regularment al llarg de  la seva longitud (amb una separació entre 

marques =< 1 m), de manera permanent i llegible, de  tal manera que el marcat no provoqui punts 

d’iniciació de fissures, o altres tipus de falles i  que el emmagatzematge, exposició a la 

intempèrie, manipulació, instal.lació i ús normals no n’afectin a la llegibilitat. 

La informació mínima requerida ha de ser la següent : 

- Referència a la norma EN 12201 

- Identificació del fabricant 

- Dimensions (diàmetre nominal x gruix nominal), ex pressats en mm 

- Sèrie SDR a la que pertany 

- Material i designació normalitzada 

- Pressió nominal en bar 

- Període de producció (data o codi) 

Les bobines han d’anar marcades seqüencialment, amb  la llargària en metres, que indicarà la 

llargària romanent sobre la bobina 

El tub ha de ser de color blau o negre amb bandes b laves. 

Contingut de negre de fum:  2 al 2,5% en masa. 

Pressió de treball en funció de la temperatura util ització (T=temperatura utilització, 

Pn=pressió nominal): 

0°C < T <= 20°C:  1 x Pn 

20°C < T <= 30°C:  0,87 x Pn 

30°C < T <= 40°C:  0,74 x Pn 

Índex de fluïdesa: 
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- PE 40  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 2,16 kg durant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 

min 

- PE 100  (EN ISO 1133 a 190ºC i càrrega de 5 kg du rant 10 min):  0,2 g/10 min a 1,4 g/10 min 

Temperatura de treball:  <= 40°C 

Pressió de la prova hidràulica a 20°C: 
+-------------------------------------+ 
¦  Designació tub ¦ Pressió de prova  ¦ 
¦                 ¦   a 20°C (bar)    ¦ 
¦-----------------¦-------------------¦ 
¦     PE 40       ¦      7,0 MPa      ¦ 
¦    PE 100       ¦     12,4 MPa      ¦ 
+-------------------------------------+ 

Gruix de la paret i les seves tolerències: 
+-------------------------------------------------- ------------+ 
¦      ¦                    SÈRIE                              ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦      ¦   SDR 7,4   ¦   SDR 11    ¦   SDR 17    ¦   SDR 26    ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦      ¦              Pressió nominal, PN (bar)                ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦PE 40 ¦    PN 10    ¦     PN 6    ¦      -      ¦    PN 4     ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦PE 100¦      -      ¦    PN 16    ¦    PN 10    ¦    PN 6     ¦ 
¦------¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦      ¦                Gruix de paret, e (mm)                 ¦ 
¦  DN  ¦------------------------------------------- ------------¦ 
¦ (mm) ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ mín. ¦ màx. ¦ 
¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦- -----¦------¦ 
¦  16  ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  20  ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  25  ¦  3,5 ¦  4,0 ¦  2,3 ¦  2,7 ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  32  ¦  4,4 ¦  5,0 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  40  ¦  5,5 ¦  6,2 ¦  3,7 ¦  4,2 ¦  2,4 ¦  2,8 ¦  -   ¦  -   ¦ 
¦  50  ¦  6,9 ¦  7,7 ¦  4,6 ¦  5,2 ¦  3,0 ¦  3,4 ¦  2,0 ¦  2,3 ¦ 
¦  63  ¦  8,6 ¦  9,6 ¦  5,8 ¦  6,5 ¦  3,8 ¦  4,3 ¦  2,5 ¦  2,9 ¦ 
¦  75  ¦ 10,3 ¦ 11,5 ¦  6,8 ¦  7,6 ¦  4,5 ¦  5,1 ¦  2,9 ¦  3,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦  90  ¦ 12,3 ¦ 13,7 ¦  8,2 ¦  9,2 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦  3,5 ¦  4,0 ¦ 
¦ 110  ¦ 15,1 ¦ 16,8 ¦ 10,0 ¦ 11,1 ¦  6,6 ¦  7,4 ¦  4,2 ¦  4,8 ¦ 
¦ 125  ¦ 17,1 ¦ 19,0 ¦ 11,4 ¦ 12,7 ¦  7,4 ¦  8,3 ¦  4,8 ¦  5,4 ¦ 
¦ 140  ¦ 19,2 ¦ 21,3 ¦ 12,7 ¦ 14,1 ¦  8,3 ¦  9,3 ¦  5,4 ¦  6,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 160  ¦ 21,9 ¦ 24,2 ¦ 14,6 ¦ 16,2 ¦  9,5 ¦ 10,6 ¦  6,2 ¦  7,0 ¦ 
¦ 180  ¦ 24,6 ¦ 27,2 ¦ 16,4 ¦ 18,2 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦  6,9 ¦  7,7 ¦ 
¦ 200  ¦ 27,4 ¦ 30,3 ¦ 18,2 ¦ 20,2 ¦ 11,9 ¦ 13,2 ¦  7,7 ¦  8,6 ¦ 
¦ 225  ¦ 30,8 ¦ 34,0 ¦ 20,5 ¦ 22,7 ¦ 13,4 ¦ 14,9 ¦  8,6 ¦  9,6 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 250  ¦ 34,2 ¦ 37,8 ¦ 22,7 ¦ 25,1 ¦ 14,8 ¦ 16,4 ¦  9,6 ¦ 10,7 ¦ 
¦ 280  ¦ 38,3 ¦ 42,3 ¦ 25,4 ¦ 28,1 ¦ 16,6 ¦ 18,4 ¦ 10,7 ¦ 11,9 ¦ 
¦ 315  ¦ 43,1 ¦ 47,6 ¦ 28,6 ¦ 31,6 ¦ 18,7 ¦ 20,7 ¦ 12,1 ¦ 13,5 ¦ 
¦ 355  ¦ 48,5 ¦ 53,5 ¦ 32,2 ¦ 35,6 ¦ 21,1 ¦ 23,4 ¦ 13,6 ¦ 15,1 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 400  ¦ 54,7 ¦ 60,3 ¦ 36,3 ¦ 40,1 ¦ 23,7 ¦ 26,2 ¦ 15,3 ¦ 17,0 ¦ 
¦ 450  ¦ 61,5 ¦ 67,8 ¦ 40,9 ¦ 45,1 ¦ 26,7 ¦ 29,5 ¦ 17,2 ¦ 19,1 ¦ 
¦ 500  ¦   -  ¦  -   ¦ 45,4 ¦ 50,1 ¦ 29,7 ¦ 32,8 ¦ 19,1 ¦ 21,2 ¦ 
¦ 560  ¦   -  ¦  -   ¦ 50,8 ¦ 56,0 ¦ 33,2 ¦ 36,7 ¦ 21,4 ¦ 23,7 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦ 630  ¦   -  ¦  -   ¦ 57,2 ¦ 63,1 ¦ 37,4 ¦ 41,3 ¦ 24,1 ¦ 26,7 ¦ 
¦ 710  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 42,2 ¦ 46,5 ¦ 27,2 ¦ 30,1 ¦ 
¦ 800  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 47,4 ¦ 52,3 ¦ 30,6 ¦ 33,8 ¦ 
¦ 900  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 53,3 ¦ 58,8 ¦ 34,4 ¦ 38,3 ¦ 
¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦ 
¦1000  ¦   -  ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ 59,3 ¦ 65,4 ¦ 38,2 ¦ 42,2 ¦ 
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+-------------------------------------------------- ------------+ 

Diàmetre exterior mig i ovalització absoluta: 
+------------------------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Diàmetre exterior mig  ¦ Ovalització ¦ 
¦  (mm)  ¦-------------------------¦    màxima   ¦ 
¦        ¦    mín.    ¦    màx.    ¦             ¦ 
¦--------¦------------¦------------¦-------------¦ 
¦   16   ¦    16,0    ¦    16,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   20   ¦    20,0    ¦    20,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   25   ¦    25,0    ¦    25,3    ¦     1,2     ¦ 
¦   32   ¦    32,0    ¦    32,3    ¦     1,3     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   40   ¦    40,0    ¦    40,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   50   ¦    50,0    ¦    50,4    ¦     1,4     ¦ 
¦   63   ¦    63,0    ¦    63,4    ¦     1,5     ¦ 
¦   75   ¦    75,0    ¦    75,5    ¦     1,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦   90   ¦    90,0    ¦    90,6    ¦     1,8     ¦ 
¦  110   ¦   110,0    ¦   110,7    ¦     2,2     ¦ 
¦  125   ¦   125,0    ¦   125,8    ¦     2,5     ¦ 
¦  140   ¦   140,0    ¦   140,9    ¦     2,8     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  160   ¦   160,0    ¦   161,0    ¦     3,2     ¦ 
¦  180   ¦   180,0    ¦   181,1    ¦     3,6     ¦ 
¦  200   ¦   200,0    ¦   201,2    ¦     4,0     ¦ 
¦  225   ¦   225,0    ¦   226,4    ¦     4,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  250   ¦   250,0    ¦   251,5    ¦     5,0     ¦ 
¦  280   ¦   280,0    ¦   281,7    ¦     9,8     ¦ 
¦  315   ¦   315,0    ¦   316,9    ¦    11,1     ¦ 
¦  355   ¦   355,0    ¦   357,2    ¦    12,5     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  400   ¦   400,0    ¦   402,4    ¦    14,0     ¦ 
¦  450   ¦   450,0    ¦   452,7    ¦    15,6     ¦ 
¦  500   ¦   500,0    ¦   503,0    ¦    17,5     ¦ 
¦  560   ¦   560,0    ¦   563,4    ¦    19,6     ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦  630   ¦   630,0    ¦   633,8    ¦    22,1     ¦ 
¦  710   ¦   710,0    ¦   716,4    ¦      -      ¦ 
¦  800   ¦   800,0    ¦   807,2    ¦      -      ¦ 
¦  900   ¦   900,0    ¦   908,1    ¦      -      ¦ 
¦        ¦            ¦            ¦             ¦ 
¦ 1000   ¦  1000,0    ¦  1009,0    ¦      -      ¦ 
+------------------------------------------------+ 

La verificació de les mesures s'ha de fer d'acord a mb la UNE-EN 12201-2. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 

El tub subministrat en rotlles ha d’enrotllar-se de  tal manera que es previngui la deformació 

localitzada. 

El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de se r inferior a 18 vegades el diàmetre 

nominal. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra impactes.  

Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sob re superfícies planes i l'alçària de la 

pila ha de ser <= 1,5 m. 

Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobr e superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en mat eriales plásticos para conducción de agua. 

Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 

UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalizació n en materiales plásticos para conducción 

de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 

UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en mat eriales plásticos para conducción de agua. 

Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalizació n en materiales plásticos para conducción 

de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalizació n en materiales plásticos para conducción 

de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 

*UNE 53333:1990 Plásticos. Tubos de polietileno de media y alta densidad para canalizaciones 

enterradas de distribución de combustibles gaseosos . Características y métodos de ensayo. 
 
 
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLU IDS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFWB1805,BFWB1E05,BFWB1C05. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriment s aïllants de tubs (colzes, derivacions, 
reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'e dificació i d'urbanització per a la total 
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyi n. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característique s físiques, mecàniques i dimensionals, han 
de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer  disminuir les d'aquest en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries p er a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en fun ció dels fluids que transportin. 
 
 
BFY - ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUID S 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYB1805,BFYB1E05,BFYB1C05. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Conjunt d'elements especials per a l'execució de co nduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de 
fer disminuir les característiques pròpies del conj unt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries p er a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s’apliqui als tubs, en fun ció dels fluids que transportin. 
 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1 - CAIXES I ARMARIS 
BG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes generals de protecció de poliester reforçat,  segons esquemes UNESA. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'allotjar els elements de protecció de les líni es repartidores. 
El poliester ha d'anar reforçat amb fibra de vidre.  
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 
Ha de portar muntades tres bases portafusibles (UNE  21-103) i un seccionador de neutre. 
Ha de portar borns d'entrada i sortida per a la con nexió directa de les fases i del neutre. 
La caixa ha de tenir un sistema d'entrada i sortida  per als conductors. 
Ha de portar un mínim de quatre orificis per a fixa r-lo. 
La caixa ha de tenir un sistema de ventilació. 
El tancament de la caixa s'ha de fer mitjançant un cargol triangular i ha de ser precintable. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
- Instal·lacions interiors:  >= IP-417 
- Instal·lacions exteriors:  >= IP-437 
Rigidesa dielèctrica:  >= 375 kV 
Classe tèrmica (UNE 21-305):  A 
L'esquema d’instal·lació ha de seguir les normes UN ESA. 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingi ble 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
La C.G.P. ha de portar una placa on s'indiqui de fo rma indeleble i ben visible les dades 
següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Intensitat nominal 
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- Anagrama UNESA 
- Grau de protecció 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixes de derivació. 
S'han considerat els materials següents: 
- Plàstic 
- Fosa d'alumini 
- Planxa d'acer 
- Plastificat 
S'han considerat els graus de protecció següents: 
- Normal 
- Estanca 
- Antihumitat 
- Antideflagrant 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense 
defectes. 
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge. 
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de p ortar orificis per a la seva fixació. 
Grau de protecció (UNE 20-324): 
+-------------------------------------------------- ----------------+ 
¦                                  Tipus                           ¦ 
¦-------------------------------------------------- ----------------¦ 
¦Material       ¦ Normal   ¦ Estanca  ¦ Antihumitat  ¦Antideflagrant¦ 
¦---------------¦----------¦----------¦------------ -¦--------------¦ 
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545  ¦      -       ¦ 
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦      -       ¦ 
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547  ¦  >= IP-557   ¦ 
+-------------------------------------------------- ----------------+ 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT: 
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de t ubs. 
Temperatura d'autoinflamació (T):  300 <= T <= 450° C 
Grup d'explosió (UNE 20-320):  IIB 
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT: 
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas  de tubs. 
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT: 
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'esta nquitat. 
PLASTIFICADA: 
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastifi cat. 
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment  i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mit jançant cargols, i aquests han de ser de 
material anticorrosiu. 
PLÀSTIC: 
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el c os. 
Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingi ble 
PLANXA: 
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El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment  i exteriorment contra la corrosió. 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mit jançant cargols, i aquests han de ser de 
material anticorrosiu. 
FOSA D'ALUMINI: 
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mit jançant cargols, i aquests han de ser de 
material anticorrosiu. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANI SMES 
BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre  nominal. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció nota ble de la seva secció. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que l es seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el s eu entorn. 
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els con tactes amb greixos i olis. 
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i  altres defectes que pugin fer malbé els 
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabr icant. 
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m. 
Han d'estar marcats amb: 
- Nom del fabricant 
- Marca d'identificació dels productes 
- El marcatge ha de ser llegible 
- Han de incloure les instruccions de muntatge corr esponents 
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars. 
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els 
1,5 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalac iones eléctricas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
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UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductore s. Diámetros exteriores de los tubos para 
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y acce sorios. 
 
 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG22TH10,BG22TD10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàme tre nominal. 

Es consideraran els següents tipus de tubs: 

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d’halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la ext erior i llisa la interior 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que l es seves característiques en ús normal 

siguin segures i sense perill per a l'usuari i el s eu entorn. 

L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i  altres defectes que pugin fer malbé els 

conductors o ferir a instal·ladors o usuaris. 
El diàmetre nominal ha de ser el de l’exterior del tub i s’ha d’expressar en milímetres. 
El diàmetre interior mínim l’ha de declarar el fabr icant. 

Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En rotlles. 

Han d'estar marcats amb: 

- Nom del fabricant 

- Marca d'identificació dels productes 

- El marcatge ha de ser llegible 

- Han de incloure les instruccions de muntatge corr esponents 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes i contra la pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalac iones eléctricas. Parte 1: Requisitos 

generales. 

UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductore s. Diámetros exteriores de los tubos para 

instalaciones eléctricas y roscas para tubos y acce sorios. 
 
 
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
Projecte de Remodelació Recinte Esportiu del Camp d e Futbol de les Oliveres 
 
 

112 
  

BG31360U,BG312300. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Cable elèctric destinat a sistemes de distribució e n tensió baixa i instal.lacions en general, 
per a serveis fixes, amb conductor de coure, de ten sió assignada 0,6/1kV i de tipus unipolar, 
bipolar, tripolar, tetrapolar, tripolar amb neutre i pentapolar. 
S’han considerat els tipus de cables següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sot a coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil ( PVC) de designació UNE RV 0,6/1 kV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sot a coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’hal ògens a base de poliolefina, de baixa 
emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS) 0,6/1 kV. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 
Les característiques físiques i mecàniques del cond uctor han de complir les normes UNE 21-011 
i UNE 21-022. 
La coberta no ha de tenir variacions en el gruix ni  d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. Ha de ser resistent a l'abrasió. 
Ha de quedar ajustada i s'ha de poder separar fàcil ment sense produir danys a l'aïllament. 
La forma exterior dels cables multipolars (reunits sota una coberta única) ha de ser 
raonablement cilíndrica. 
L’aïllament no ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva 
superfície. 
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilm ent sense produir danys al conductor. 
Els colors vàlids per a l'aïllament són (UNE 21089- 1): 
- Cables unipolars:  
- Com a conductor de fase: Marró, negre o gris 
- Com a conductor neutre: Blau 
- Com a conductor de terra: Llistat de groc i verd 
- Cables bipolars:  Blau i marró 
- Cables tripolars: 
- Cables amb conductor de terra: Fase: Marró, Neutr e: Blau, Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Negre, ma rró i gris 
- Cables tetrapolars: 
- Cables amb conductor de terra:  Fase: Marró, negr e i gris,  Terra: Llistat de groc i verd 
- Cables sense conductor de terra:  Fase: Marró, ne gre i gris,  Neutre: Blau 
- Cables pentapolars:  Fase: Marró, negre i gris,  Neutre: Blau,  Terra: Llistat de groc i 
verd 
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE HD-603 (1)): 
+-------------------------------------------------- -----------------+ 
¦Secció (mm2) ¦1,5-16¦25-35¦ 50 ¦70-95¦ 120 ¦ 150 ¦  185 ¦ 240 ¦ 300 ¦ 
¦-------------¦------¦-----¦----¦-----¦-----¦-----¦ -----¦-----¦-----¦ 
¦Gruix (mm)   ¦ 0,7  ¦ 0,9 ¦1,0 ¦ 1,1 ¦ 1,2 ¦ 1,4 ¦  1,6 ¦ 1,7 ¦ 1,8 ¦ 
+-------------------------------------------------- -----------------+ 
Gruix de la coberta:  Ha de complir les especificac ions de la norma UNE-HD 603-1 
Temperatura de l'aïllament en servei normal:  <= 90 °C 
Temperatura de l'aïllament en curtcircuit (5 s màx) :  <= 250°C 
Tensió màxima admissible (c.a.): 
- Entre conductors aïllats:  <= 1 kV 
- Entre conductors aïllats i terra:  <= 0,6 kV 
Toleràncies: 
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603):  >= valor espe cificat – (0,1 mm + 10% del valor 
especificat) 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE)  tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de ser de policlorur de vinil (PVC) d el tipus DMV-18 segons UNE HD-603-1. 
Ha de ser de color negre i ha de portar impresa una  franja longitudinal de color per a la 
identificació de la secció dels conductors de fase.  
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CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
L'aïllament ha de ser de polietilé reticulat (XLPE)  tipus DIX-3 segons UNE HD-603-1. 
La coberta ha de se d’una mescla de material termop làstic, sense halògens, del tipus Z1, i ha 
de complir les especificacions de la norma UNE 2112 3-4. 
Ha de ser de color verd i ha de portar impresa una franja longitudinal de color per a la 
identificació de la secció dels conductors de fase.  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bobines. 
La coberta ha de portar de forma indeleble i ben vi sible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tipus de conductor 
- Secció nominal 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació. 
- Distància entre el final d'una marca i el princip i de la següent <= 30 cm. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la  humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-HD 603-1:2003 Cables de distribución de tensión  asignada 0,6/1kV. 
*UNE 21011-2:1974 Alambres de cobre recocido de sec ción recta circular. Características 
*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores  aislados de los cables 
UNE-EN 50334:2001 Marcado por inscripción para la i dentificación de los conductores aislados 
de los cables eléctricos. 
*UNE 21089-1:2002 Identificación de los conductores  aislados de los cables 
UNE 21022:1982 Conductores de cables aislados. 
*UNE 20434:1999 Sistema de designación de los cable s. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RV 0,6/1 kV: 
UNE 21123-2:1999 Cables eléctricos de utilización i ndustrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 2: Cables con aislamiento de polietileno reti culado y cubierta de policloruro de vinilo. 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV: 
UNE 21123-4:2004 Cables eléctricos de utilización i ndustrial de tensión asignada 0,6/1 kV. 
Parte 4: Cables con aislamiento de polietileno reti culado y cubierta de poliolefina. 
 
 
BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, 
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols p rotegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, 
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parc ial del neutre i tetrapolar amb 4 pols 
protegits. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control de potència (ICP) 
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentac ió a receptors (PIA) 
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa e mmotllada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que l es seves característiques en ús normal 
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el s eu entorn. 
El sistema de connexió ha de ser l’indicat pel fabr icant. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
Projecte de Remodelació Recinte Esportiu del Camp d e Futbol de les Oliveres 
 
 

114 
  

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. 
ICP: 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 2 0-317. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que  permeti el muntatge i desmunatge sobre un 
perfil normalitzat. 
Han de portar marcades les dades següents: 
- La denominació ICP-M 
- La intensitat nominal, en ampers (A) 
- La tensió nominal, en volts (V) 
- El símbol normalment acceptat per al corrent alte rn 
- El poder de tall nominal, en ampers 
- El nom del fabricant o la marca de fabrica 
- La referència del tipus del fabricant 
- Referència reglamentària justificativa del tipus d’aparell 
- Número d’ordre de fabricació 
La indicació del poder de tall ha de consistir en e l seu valor, expresat en ampers, sense el 
símbol A i situat a l’interior d’un rectangle. 
La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d’amper (A). 
Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir  únicament xifres. 
El símbol del corrent altern ha de col·locar-se imm ediatament després de la indicació de 
tensió nominal. 
Les indicacions d’intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de 
figurar a la part frontal de l’interruptor. 
Quan sigui necessari diferenciar els borns d’alimen tació i els de sortida, els primers han de 
marcar-se mitjançant fletxes que tinguin la punta d irigida cap a l’interior de l’interruptor i 
els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l’exterior de l’interruptor. 
Els interruptors han d’estar proveïts d’un esquema de connexions si no és evident la seva 
connexió correcte. En l’esquema de connexions, els borns s’han de designar amb els símbols 
corresponents. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fà cilment llegibles i no han d’estar sobre 
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l’in terruptor. 
PIA: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que  permeti el muntatge i desmunatge sobre un 
perfil normalitzat. 
Han de complir les especificacions d’alguna o algun es de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions  de la norma UNE-EN 60898 
- Interruptors fabricats segons les especificacions  de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2 
- Interruptors fabricats segons les especificacions  de la norma UNE-EN 60947-2 
Els interruptors que compleixen les especificacions  de la norma UNE-EN 60898 han de portar 
marcades les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- Designació del tipus, número de catàleg o un altr e número d’identificació 
- Tensió assignada seguit del símbol normalment acc eptat per al corrent altern 
- El corrent assignat sense el símbol d’amper (A) p recedit del símbol de la característica de 
dispar instantània 
- La freqüència assignada si l’interruptor està pre vist per a una sola freqüència, en hertz 
(Hz) 
- El poder de tall assignat en ampers, dintre d’un rectangle, sense indicació del símbol de 
les unitats 
- L’esquema de connexió a menys que el mode de conn exió sigui evident 
- La temperatura ambient de referència si és difere nt de 30ºC 
- Classes de limitació d’energia, si s’aplica 
La designació del corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la 
característica de dispar instantània ha de ser visi ble quan l’interruptor està instal·lat. 
Les altres indicacions poden situar-se en el dors o  en els laterals de l’interruptor. 
L’esquema elèctric pot situar-se a l’interior de qu alsevol envoltant que s’hagi de retirar per 
a la connexió dels cables d’alimentació. No pot est ar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a 
l’interruptor. 
Les marques i indicacions han de ser indelebles, fà cilment llegibles i no han d’estar sobre 
cargols, volanderes o altres parts no fixes de l’in terruptor. 
Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 609 47-2 han de portar marcades sobre el propi 
interruptor o be sobre una o vàries plaques de cara cterístiques fixades al mateix les 
indicacions següents: 
Sobre el cos de l’interruptor i en lloc visible qua n l’interruptor està instal·lat: 
- Intensitat assignada en ampers (A) 
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- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 
- Indicació de la posició d’obertura i la de tancam ent 
Sobre el cos de l’interruptor i en lloc no necessàr iament visible quan l’interruptor està 
instal·lat: 
- Nom del fabricant o marca de fàbrica 
- Designació del tipus o del número de sèrie 
- Referència a aquesta norma 
- Categoria d’ús 
- Tensió o tensions assignades d’ús, en volts (V) 
- Valor de la freqüència assignada i/o indicació de l corrent continu amb el símbol normalment 
acceptat 
- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 
- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 
- Intensitat assignada de curta durada admissible i  curta durada corresponent per a la 
categoria d’ús B 
- Borns d’entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 
- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra  N 
- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 
- Temperatura de referència per als disparadors tèr mics no compensats, si és diferent de 30ºC 
La resta d’indicacions poden estar marcades sobre e l cos del interruptor en lloc no 
necessàriament visibles o be han d’especificar-se e n els catàlegs o manuals del fabricant. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part 
integrant de l’interruptor automàtic. 
Han de complir les especificacions de la norma UNE- EN 60947-2. 
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior , pel que fa referència als interruptors 
tipus PIA fabricats exclusivament segons les especi ficacions de la norma UNE-EN 60947-2. 
Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han 
de portar un sistema de fixació per pressió que per meti el muntatge  i desmuntatge sobre el 
perfil. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessàr ia per a la correcta instal·lació de 
l’interruptor. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotér micos, para control de potencia, de 1,5 a 
63 A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magneto térmicos para control de potencia de 1,5 A 
a 63 A. 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para in stalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para  instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERR Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Par te 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Par te 2: Interruptores automáticos. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Par te 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Par te 2: Interruptores automáticos. 
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BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent di ferencia residual. 
S’han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar  en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per  a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a munt ar en perfil DIN o per a muntar adossats a 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a tre ballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtic a del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" 
en front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
Han d’estar construïts segons les especificacions d e la norma UNE-EN 61008-1. 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que  permeti el muntatge i desmuntatge sobre un 
perfil normalitzat. 
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacion s següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o e l número de sèrie 
- La o les tensions assignades 
- La freqüència assignada si l’interruptor està fab ricat per a freqüències diferents de 50 Hz 
- El corrent assignat 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 
- El símbol S dintre d’un requadre per als aparells  selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig, marc at amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- Característica de funcionament en presència de co rrents diferencials amb components 
contínues, indicada amb els símbols normalitzats co rresponents 
Les marques han de trobar-se sobre el propi interru ptor o be sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores fixades al mateix. Han d’estar situ ades de manera que quedin visibles i 
llegibles quan l’interruptor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els b orns d’alimentació aquests han d’estar 
clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del  neutre del circuit han d’estar marcats amb 
la lletra N. 
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegib les i no han d’estar situades sobre 
cargols, volanderes o altres parts movibles de l’in terruptor. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER  A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han de portar un sistema de fixació per pressió que  permeti el muntatge i el desmuntatge sobre 
un perfil normalitzat. 
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l ’interruptor automàtic magnetotèrmic amb el 
que ha de treballar conjuntament. 
No ha de ser possible modificar les característique s de funcionament per mitjants diferents 
als específicament destinats a la regulació de la i ntensitat diferencial residual de 
funcionament assignada o la de temporització defini da. 
Han de complir les especificacions d’alguna de les normes següents: 
- Interruptors fabricats segons les especificacions  de la norma UNE-EN 61009-1 
- Interruptors fabricats segons les especificacions  de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 
Els blocs diferencials que compleixen les especific acions de la norma UNE-EN 61009-1 han de 
portar marcades com a mínim les indicacions següent s: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o e l número de sèrie 
- La o les tensions assignades 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
Projecte de Remodelació Recinte Esportiu del Camp d e Futbol de les Oliveres 
 
 

117 
  

- La freqüència assignada si l’interruptor està fab ricat per a treballar a freqüències 
diferents a 50 Hz 
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d’ amper 
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 
- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparel ls selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig. marc at amb la lletra T 
- Esquema de connexió 
- La característica de funcionament en cas de corre nts diferencials amb components continues 
amb els símbols normalitzats 
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc di ferencial o bé sobre una o vàries plaques 
senyalitzadores fixades a l’interruptor, i aquestes  marques han d’estar situades en un lloc 
tal que quedin visibles i llegibles quan l’interrup tor estigui instal·lat. 
Si fos necessari establir una distinció entre els b orns d’entrada i els de sortida, aquests 
han d’estar clarament marcats. 
Els borns destinats exclusivament a la connexió del  neutre del circuit han d’estar marcats amb 
la lletra N. 
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i  no es pot fer sobre cargols, volanderes o 
qualsevol altre part mòbil de l’interruptor. 
Els bloc diferencials que compleixen les especifica cions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 
han de portar marcades com a mínim les indicacions següents: 
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 
- La designació del tipus, el número de catàleg o e l número de sèrie 
- La intensitat diferencial residual de funcionamen t assignat, en ampers (A) 
- Regulacions de la intensitat diferencial residual  de funcionament assignada, si procedeix 
- Temps mínim de no resposta 
- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparel ls selectius 
- Element de maniobra del dispositiu d’assaig marca t amb la lletra T, si procedeix 
- La característica de funcionament en cas de corre nts diferencials amb components continues 
amb els símbols normalitzats 
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els 
que estan acoblats 
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assig nada si difereix de la del interruptor 
automàtic 
- Referència a aquesta norma 
En lloc no necessàriament visible, o bé en la docum entació o manuals del fabricant hi ha 
d’haver l’esquema de connexió. 
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en 
l’apartat anterior. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part 
integrant de l’interruptor automàtic. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-E N 60947-2 annex B. 
El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior , pel que fa referència als blocs 
diferencials fabricats segons les especificacions d e la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparat s per a anar muntats sobre perfils DIN 
normalitzats han de portar un sistema de fixació pe r pressió que permeti el muntatge i el 
desmuntatge sobre el perfil. 
Els interruptors preparats per a anar muntats adoss ats a l’interruptor automàtic magnetotèrmic 
han de portar els borns de connexió per a la unió a mb l’interruptor. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
El fabricant ha de lliurar la documentació necessàr ia per a la correcta instal·lació de 
l’interruptor. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 
sin dispositivo de protección contra sobreintensida des, para usos domésticos y análogos (ID). 
Parte 1: Reglas generales. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER  A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 
con dispositivo de protección contra sobreintensida des incorporado, para usos domésticos y 
análogos (AD). Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Par te 2: Interruptores automáticos. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Par te 2: Interruptores automáticos. 
 
 
BG6 - MECANISMES 
BG62 - INTERRUPTORS I COMMUTADORS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Interruptors i conmutadors per a encastar o muntar superficialment. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'incorporar accessoris embellidors. 
Ha d'estar constituït per una base amb borns de con nexió, mecanisme d'interrupció, de 
commutació o de commutació de creuament, dispositiu s de fixació a la caixa i accessoris 
embellidors d'acabat. 
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aques t ha de ser l'indicat en la UNE 20-353. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
El comandament d'accionament ha de ser manual. La b ase i la placa d'acabat han de ser 
aïllants. 
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fix ació a la base. 
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessib les. 
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat. 
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar  camins conductors. 
Han de funcionar correctament a temperatura ambient . 
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal  han de funcionar de forma segura i no han 
de suposar perill per a les persones i el seu entor n. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Tensió nominal:  230 V 
Aïllament (UNE 20-353):  Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-353):  Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-353):  Ha de complir 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben  visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió d'alimentació 
- Intensitat 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Par te 3: Interruptores, seccionadores, 
interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalacione s eléctricas fijas, domésticas y análogas. 
Parte 1: Prescripciones generales. 
UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para us os domésticos y análogos. 
 
 
BGD - MATERIALS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIONS C ATÒDIQUES 
BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD14210. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de  coure de 1000, 1500 o 2500 mm de llargària 
, de diàmetre 14,6, 17,3 ò 18,3 mm, estàndard o de 300 micres. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per una barra d'acer recoberta p er una capa de protecció de coure que l'ha 
de cobrir totalment. 
Gruix del recobriment de coure: 
+-----------------------------------------+ 
¦Tipus          ¦ Estàndard ¦ 300 micres  ¦ 
¦---------------¦-----------¦-------------¦ 
¦Gruix (micres) ¦   >= 10   ¦   >= 300    ¦ 
+-----------------------------------------+ 
Toleràncies: 
     - Llargària:  ± 3 mm 
     - Diàmetre:  ± 0,2 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En feixos. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'ob ra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por  el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
BGDZ - ELEMENTS AUXILIARS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGDZU001. 
 
 
1.- DEFINICIO I CARACTERISTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIO: 
Punt de connexió a terra amb pont seccionador de pl atina de coure, per a col.locar 
superficiament. 
 
CARACTERISTIQUES GENERALS: 
El punt de posada a terra ha d'estar situat fora de l sòl i ha de servir d'unió entre la línia 
d'enllaç amb terra i la línia principal de terra. 
Ha d'estar format pels següents components: 
             - Caixa  
             - Entrada i sortida de caixa tipus est anc. 
             - Dispositiu de connexió 
             - Accessoris 
L'envolvent o carcasa  ha d'estar construït amb mat erial doble aïllant i estanc. 
El dispositiu de connexió intern ha de permetre la unió entre els conductors de les línies 
d'enllaç i principal de terra, de forma que es pugu i , mitjançant eines apropiades, separar-
les, a fi de poder mesurar la resistència dde terra . 
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida. 
Ha d'estar preparat amb un sistema de fixació segur . 
El dispositiu de connexió ha de ser de platina de c oure recoberta de cadmi de 2,5x33 cm i 0,4 
cm de gruix i amb suports de material aïllant. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
 Resistència de l'aïllament (UNE 20-378) Ha de comp lir 
Resistència mecànica (UNE 20-378) Ha de complir 
 Capacitat dels borns: 
+----------------------------------------------+ 
¦ I nominal (A) ¦ I nominal (A) ¦ Secció (mm2) ¦ 
¦----------------------------------------------¦ 
¦     II o IV   ¦      125      ¦   <=50       ¦ 
+----------------------------------------------+ 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'ob ra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
  
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por  el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE 20-460-90/5-54 "Instalaciones eléctricas en los  edificios. Elección e instalación de los 
materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductore s de protección." 
 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL .LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armari s. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser  els adequats per: caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors, i no han de disminu ir, en cap cas, la seva qualitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
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- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessari s pel muntatge de caixes, armaris o 
centralitzacions de comptadors. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGW2 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS I CANALS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a tubs, canals o  safates, de tipus plàstiques o 
metàl·liques. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser  adequats per a tubs, canals o safates, i 
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualit at i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessari s per al muntatge d'un metre de tub, d'un 
metre de canal o d'un metre de safata. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a interruptors m agnetotèrmics o diferencials, 
tallacircuits, caixes seccionadores o interruptors manuals. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser  adequats per a aparells de protecció i no 
han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
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- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàri s per al muntatge d'un aparell de 
protecció. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGW6 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a caixes de meca nismes, per a interruptors i commutadors, 
endolls, pulsadors, portafusibles, sortides de fils , plaques, marcs, reguladors d'intensitat, 
transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes horaries. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser  els adequats per als mecanismes i no han 
de disminuir, en cap cas, la seva qualitat i el bon  funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàri s per al muntatge d'un mecanisme. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD1000. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Part proporcional d'elements especials per a piquet es o per a plaques de connexió a terra. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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El material i les seves característiques han de ser  adequats per a piques de connexió a terra 
o per a plaques de connexió a terra, i no han de fe r disminuir, en cap cas, la seva qualitat i 
bon funcionament. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials n ecessaris per al muntatge d'una pica de 
connexió a terra, o d'una placa de connexió a terra . 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BH - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
BH1 - LLUMS DECORATIUS PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT 
BH11 - LLUMS DECORATIUS PER A MUNTAR SUPERFICIALMEN T AMB TUBS FLUORESCENTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de p lanxa d'acer esmaltat o d’alumini 
anoditzat, amb difusor o sense, per a muntar superf icialment. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalà mpades, reactàncies, condensadors 
correctors per a A.F. i regletes de connexió. 
La unió entre el difusor i el xassís ha de ser d'ac cionament simple, de suspensió lateral i 
manipulable per una sola persona. 
El xassís ha de portar orificis per a permetre la f ixació directa al sostre, a la paret, o bé 
per anar suspés d'un carril portant o pendular. 
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerat s. 
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra” 
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives 
a la posició prevista, han de ser autoextingibles. 
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni  gasos inflamables. 
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i  als xocs elèctrics, a la calor i al foc. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica , torsió i resistència mecànica. 
La potència màxima del balast ha de ser igual o inf erior a la potència màxima d’entrada dels 
circuits balast-làmpada, especificada en els annexe s III i IV del Real Decreto 838/2002, en 
funció de la seva categoria. 
Ha de portar el marcatge CE, col.locat de forma vis ible i indeleble, de conformitat amb el que 
disposa el Real Decreto 838/2002. 
Tensió nominal d'alimentació:  230 V 
Freqüència:  50 Hz 
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X 
Aïllament (REBT):  Classe I 
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble,  hi ha d’haver marcada la següent 
informació: 
Marques que s'han de veure durant la substitució de  les làmpades i ser visibles des de 
l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa qu e s'hagi de treure al substituir les 
làmpades i amb les làmpades tretes: 
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpa des que admet la lluminària 
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Marques que s'han d'observar durant la instal·lació  de la lluminària i han de ser visibles des 
de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva 
instal·lació: 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabri cant o del nom del venedor responsable) 
- Tensió o tensions assignades en volts 
- Número de model del fabricant o referència del ti pus 
- Marcat del borns 
Marques que s'han de veure després de la instal·lac ió de la lluminària i han de ser visibles 
des de l'exterior, tant quant la lluminària està mu ntada o instal·lada amb les làmpades en 
posició com en l'ús normal: 
- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il·luminats 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Grau de protecció 
- Número de model o referència tipus 
- Potència nominal 
Els fluorescents han d'anar marcats segons la UNE_E N 60-968: 
- Marca d'origen 
- Tensió nominal 
- Potència nominal 
- Freqüència nominal 
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60- 155: 
- Nom del fabricant 
- Referència 
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministr ador ha de disposar del certificat que 
declari la potència total del conjunt (làmpada-equi p auxiliar). 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que s e establecen los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescente s. 
UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas p articulares. Sección 1: Luminarias fijas de 
uso general (versión oficial EN 60598-2-1: 1989). 
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. 
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968: 1990) 
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lá mparas fluorescentes (cebadores). 
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas . Balastos electrónicos alimentados en 
corriente alterna para lámparas fluorescentes tubul ares. Prescripciones generales de 
seguridad. 
 
 
BH2 - LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES 
BH21 - LLUMS DECORATIUS ENCASTABLES AMB TUBS FLUORESCENTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Llum decoratiu de forma quadrada o rectangular, amb  xassís de planxa d'acer esmaltat o 
d'alumini anoditzat, per a encastar, amb difusor o sense. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'incorporar un equip elèctric complert: portalà mpades, reactàncies, condensadors 
correctors per a A.F. i regletes de connexió. 
La unió entre el difusor i el xassís ha de ser d'ac cionament simple i manipulable per una sola 
persona. 
Els dispositius de suport i fixació han de ser mecà nics i regulables. 
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerat s. 
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra” 
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives 
a la posició prevista, han de ser autoextingibles. 
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni  gasos inflamables. 
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i  als xocs elèctrics, a la calor i al foc. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica , torsió i resistència mecànica. 
La potència màxima del balast ha de ser igual o inf erior a la potència màxima d’entrada dels 
circuits balast-làmpada, especificada en els annexe s III i IV del Real Decreto 838/2002, en 
funció de la seva categoria. 
Ha de portar el marcatge CE, col.locat de forma vis ible i indeleble, de conformitat amb el que 
disposa el Real Decreto 838/2002. 
Tensió nominal d'alimentació:  230 V 
Freqüència:  50 Hz 
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X 
Aïllament (REBT):  Classe I 
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble,  hi ha d’haver marcada la següent 
informació: 
Marques que s'han de veure durant la substitució de  les làmpades i ser visibles des de 
l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa qu e s'hagi de treure al substituir les 
làmpades i amb les làmpades tretes: 
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpa des que admet la lluminària 
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació  de la lluminària i han de ser visibles des 
de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva 
instal·lació: 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabri cant o del nom del venedor responsable) 
- Tensió o tensions assignades en volts 
- Número de model del fabricant o referència del ti pus 
- Marcat del borns 
Marques que s'han de veure després de la instal·lac ió de la lluminària i han de ser visibles 
des de l'exterior, tant quant la lluminària està mu ntada o instal·lada amb les làmpades en 
posició com en l'ús normal: 
- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il·luminats 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Grau de protecció 
- Número de model o referència tipus 
- Potència nominal 
Els fluorescents han d'anar marcats segons la UNE_E N 60-968: 
- Marca d'origen 
- Tensió nominal 
- Potència nominal 
- Freqüència nominal 
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60- 155: 
- Nom del fabricant 
- Referència 
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministr ador ha de disposar del certificat que 
declari la potència total del conjunt (làmpada-equi p auxiliar). 
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Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que s e establecen los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescente s. 
UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas p articulares. Sección 1: Luminarias fijas de 
uso general (versión oficial EN 60598-2-1: 1989). 
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. 
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968: 1990) 
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lá mparas fluorescentes (cebadores). 
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas . Balastos electrónicos alimentados en 
corriente alterna para lámparas fluorescentes tubul ares. Prescripciones generales de 
seguridad. 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisit os particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas. 
 
 
BH6 - MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SEN YALITZACIÓ 
BH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llums d'emergència i senyalització adossables amb l àmpades incorporades, de dues hores 
d'autonomia, com a màxim. 
S'han de considerar els tipus de làmpades següents:  
- Incandescència 
- Fluorescència 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'incorporar acumuladors de Ni-Cd estancs, dispo sitius elèctrics de càrrega i maniobra, 
limitador de descàrrega, portalàmpades i regleta de  connexions. 
El xassís ha de portar orificis per a la fixació mi tjançant visos, i forats o semiencunyats 
per a les entrades de conductors elèctrics. 
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives 
a la posició prevista, han de ser autoextingibles. 
No han de tenir un escalfament perillós per al medi  circumdant. 
Ha d'incorporar un dispositiu de desconnexió prepar at per a comandament a distància. 
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni  gasos inflamables. 
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i  als xocs elèctrics, a la calor i al foc. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica , torsió i resistència mecànica. 
Les bateries han d'anar protegides contra descàrreg ues excessives. 
Han de poguer funcionar a una temperatura màxima de  70°C durant 1 h. 
Potència nominal: 
+---------------------------------------------+ 
¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 
¦--------------¦---------------¦--------------¦ 
¦Flux (lumens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 
¦Potència (W)  ¦    <= 12      ¦    <= 8      ¦ 
+---------------------------------------------+ 
Tensió nominal d'alimentació:  230 V 
Freqüència:  50 Hz 
Superfície il·luminada (m2): 
+---------------------------------------------+ 
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¦Tipus         ¦Incandescència ¦Fluorescència ¦ 
¦--------------¦---------------¦--------------¦ 
¦Flux (lúmens) ¦ de 120 a 175  ¦ de 175 a 300 ¦ 
¦S (m2)        ¦    >= 28      ¦   >= 60      ¦ 
+---------------------------------------------+ 
Autonomia (després de 24 h de càrrega a la tensió n ominal d'alimentació), (UNE 20062): >= 1 h 
Grau mínim de protecció de l'envoltant (UNE 20324):  IP-223 
Aïllament (REBT): Classe II A 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
Cada llum ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Grau de protecció 
- Número de model o referència tipus 
- Potència nominal 
- Duració funcionament 
Els fluorescents han d'anar marcats segons la UNE_E N 60-968: 
- Marca d'origen 
- Tensió nominal 
- Potència nominal 
- Freqüència nominal 
Els cebadors han d'anar marcats segons l'UNE_EN 60- 155: 
- Nom del fabricant 
- Referència 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificaci ón y definiciones. 
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado  de emergencia con lámparas de 
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento. 
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuac ión. Actuación. 
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de segurid ad. Actuación. 
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continu idad. Actuación. 
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. 
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968: 1990) 
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lá mparas fluorescentes (cebadores). 
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas . Balastos electrónicos alimentados en 
corriente alterna para lámparas fluorescentes tubul ares. Prescripciones generales de 
seguridad. 
UNE-EN 60924:1994 Balastos electrónicos alimentados  en corriente continua para lámparas 
fluorescentes tubulares. Prescripciones generales y  de seguridad (versión oficial EN 60925: 
1991). 
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado  de emergencia con lámparas de 
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento. 
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de  emergencia con lámparas de fluorescencia. 
Prescripciones de funcionamiento. 
FLUORESCÈNCIA: 
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de  emergencia con lámparas de fluorescencia. 
Prescripciones de funcionamiento. 
 
 
BHA - LLUMS INDUSTRIALS 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum industrial amb tubs fluorescents, làmpades d’i ncandescència, de descàrrega o mixtes. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Llum amb distribució simètrica extensiva,de xapa d'alumini anoditzat, obert o tancat, amb 
equip elèctric incorporat per a làmpades d'incandes cència de 150-200 W, de vapor de mercuri a 
pressió alta de 250 W, de vapor de sodi a pressió a lta de 250 W o de llum mixta de 250 W. 
- Llum de forma rectangular amb xassís de planxa d' acer perfilat o d'acer embotit, o amb 
xassís de poliester, per un o dos tubs fluorescents  de 36 o 58 W, A.F. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de portar un born per a la connexió a terra. Tan t el cos de la regleta com el born han 
d'anar marcats de forma indeleble amb el símbol "Te rra". 
Tots els materials aïllants que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser 
autoextinguibles. 
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni  gasos inflamables. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica , torsió i resistència mecànica. 
Tensió nominal d'alimentació:  230 V 
Freqüència:  50 Hz 
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-20X 
Aïllament (REBT):  Classe I 
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble,  hi ha d’haver marcada la següent 
informació: 
Marques que s'han de veure durant la substitució de  les làmpades i ser visibles des de 
l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa qu e s'hagi de treure al substituir les 
làmpades i amb les làmpades tretes: 
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpa des que admet la lluminària 
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació  de la lluminària i han de ser visibles des 
de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva 
instal·lació: 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabri cant o del nom del venedor responsable) 
- Tensió o tensions assignades en volts 
- Número de model del fabricant o referència del ti pus 
- Marcat del borns 
Marques que s'han de veure després de la instal·lac ió de la lluminària i han de ser visibles 
des de l'exterior, tant quant la lluminària està mu ntada o instal·lada amb les làmpades en 
posició com en l'ús normal: 
- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il·luminats 
LLUMINÀRIA AMB TUBS FLUORESCENTS: 
S'han de considerar els tipus de luminàries següent s: 
- Amb reflector simètric 
- Sense difusor ni reflector 
Ha d'estar formada per: 
- Una regleta de planxa d'acer perfilat o de planxa  d'acer embotit, o de poliester, amb 
orificis que permetin la seva fixació adossada o su spesa al sostre 
- Un equip elèctric complet amb portalàmpades, reac tàncies, condensadors per AF i regleta de 
connexió. Aquesta connexió s'ha de fer a l'interior  del llum 
Si porta reflector, ha de ser simètric, en forma de  V. 
Si el xassís es de planxa d'acer, ha d'estar esmalt at de color blanc. 
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i  als xocs elèctrics, a la calor i al foc. 
La potència màxima del balast ha de ser igual o inf erior a la potència màxima d’entrada dels 
circuits balast-làmpada, especificada en els annexe s III i IV del Real Decreto 838/2002, en 
funció de la seva categoria. 
Ha de portar el marcatge CE, col.locat de forma vis ible i indeleble, de conformitat amb el que 
disposa el Real Decreto 838/2002. 
LLUMINÀRIA AMB LÀMPADES D’INCANDESCÈNCIA, DE DESCÀRREGA O MIXTES: 
Ha d'estar formada per: 
- Un reflector de xapa d'alumini anoditzat, un sist ema de fixació i orientació i un 
portalàmpades E-40 
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- Si és per a làmpades de vapor de mercuri o de sod i ha d'incorporar un equip elèctric complet 
dins d'un cos solidari al reflector: reactància, co ndensadors de compensació, arrencador i 
regleta de connexió 
- Si és tancada ha de portar un vidre de tancament del reflector. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministr ador ha de disposar del certificat que 
declari la potència total del conjunt (làmpada-equi p auxiliar). 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos  generales y ensayos. 
LLUMINÀRIA AMB LÀMPADES D’INCANDESCÈNCIA, DE DESCÀRREGA O MIXTES: 
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con 
circulación de aire (reglas de seguridad)(versión o ficial EN 60598-2-19). 
LLUMINÀRIA AMB TUBS FLUORESCENTS: 
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que s e establecen los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescente s. 
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. 
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968: 1990) 
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lá mparas fluorescentes (cebadores). 
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas . Balastos electrónicos alimentados en 
corriente alterna para lámparas fluorescentes tubul ares. Prescripciones generales de 
seguridad. 
 
 
BHB - LLUMS ESPECIALS 
BHB1 - LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Llum estanc de forma quadrada o rectangular, amb xa ssís de planxa d'acer o amb xassís de 
poliester, IP-54X, IP-55X o IP-65X, amb o sense dif usor 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de portar un born marcat de forma indeleble amb el símbol "Terra 
El conjunt de cables d'alimentació ha d'entrar per un extrem i a través d'un premsaestopa. 
Tots els materials aïllants que mantenen les parts actives a la posició prevista, han de ser 
autoextinguibles. 
Els balasts han de ser resistents a la humitat, la calor i la corrosió. 
En condicions de fallada, no han d'emetre flames ni  gasos inflamables. 
Els encebadors han de ser resistents a la humitat i  als xocs elèctrics, a la calor i al foc. 
La potència màxima del balast ha de ser igual o inf erior a la potència màxima d’entrada dels 
circuits balast-làmpada, especificada en els annexe s III i IV del Real Decreto 838/2002, en 
funció de la seva categoria. 
Ha de portar el marcatge CE, col.locat de forma vis ible i indeleble, de conformitat amb el que 
disposa el Real Decreto 838/2002. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica , torsió i resistència mecànica. 
Tensió nominal d'alimentació:  230 V 
Freqüència:  50 Hz 
Aïllament elèctric:  Classe II 
Reducció de interferències radiolèctriques (UNE-EN 55014):  Ha de complir 
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Marques que s'han de veure durant la substitució de  les làmpades i ser visibles des de 
l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa qu e s'hagi de treure al substituir les 
làmpades i amb les làmpades tretes: 
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpa des que admet la lluminària 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabri cant o del nom del venedor responsable) 
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació  de la lluminària i han de ser visibles des 
de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva 
instal·lació: 
- Tensió o tensions assignades en volts 
- Número de model del fabricant o referència del ti pus 
- Marcat del borns 
Marques que s'han de veure després de la instal·lac ió de la lluminària i han de ser visibles 
des de l'exterior, tant quant la lluminària està mu ntada o instal·lada amb les làmpades en 
posició com en l'ús normal: 
- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il·luminats 
Marques que s'han de veure durant la substitució de  les làmpades i ser visibles des de 
l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa qu e s'hagi de treure al substituir les 
làmpades i amb les làmpades tretes: 
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpa des que admet la lluminària 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabri cant o del nom del venedor responsable) 
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació  de la lluminària i han de ser visibles des 
de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva 
instal·lació: 
- Tensió o tensions assignades en volts 
- Número de model del fabricant o referència del ti pus 
- Marcat del borns 
Marques que s'han de veure després de la instal·lac ió de la lluminària i han de ser visibles 
des de l'exterior, tant quant la lluminària està mu ntada o instal·lada amb les làmpades en 
posició com en l'ús normal: 
- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il·luminats 
LLUMENERA SENSE DIFUSOR NI REFLECTOR: 
Ha d'estar formada per: 
- Un equip elèctric format per tubs fluorescents, p ortalàmpades, encebadors, reactàncies, 
condensadors AF i regleta de connexions 
- Una regleta de planxa d'acer de forma prismàtica,  amb tapa estanca posterior i amb orificis 
que permetin la seva fixació adossada al sostre 
- Connexions de tots els elements en l'interior de la regleta 
La regleta ha d'estar esmaltada en blanc. 
LLUMENERA AMB DIFUSOR CUBETA DE PLÀSTIC: 
Ha d'estar formada per: 
- Un equip elèctric format per tubs fluorescents, p ortalàmpades, encebadors, reactàncies, 
condensadors AF i regleta de connexions 
- Un cos de poliester reforçat amb fibra de vidre e n forma de cubeta i amb orificis que 
permetin la seva fixació adossada al sostre 
- Un reflector metàl·lic en el fons del cos 
- Una tapa-difusor de metacrilat en forma de cubeta  que tanca el cos amb junt estanc 
mitjançant fixació a pressió 
- Connexions de tots els elements en la part poster ior del reflector 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
En les luminàries amb equip auxiliar, el subministr ador ha de disposar del certificat que 
declari la potència total del conjunt (làmpada-equi p auxiliar). 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que s e establecen los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescente s. 
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. 
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968: 1990) 
UNE-EN 60155:1996 Arrancadores de encendido para lá mparas fluorescentes (cebadores). 
UNE-EN 60928:1997 Aparatos auxiliares para lámparas . Balastos electrónicos alimentados en 
corriente alterna para lámparas fluorescentes tubul ares. Prescripciones generales de 
seguridad. 
 
 
BHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
BHM1 - COLUMNES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHM1Z201,BHM10001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma tron cocònica amb base-platina i porta i 
coronament sense platina, de fins a 10 m d'alçària,  o columna de tub d'acer galvanitzat de 2,5 
m d'alçària. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un compartiment per a accessoris amb po rta i pany. 
Ha de ser de xapa d'acer de qualitat mínima S 235 J R (UNE_EN 10025). 
La xapa ha de tenir una superfície llisa i sense de fectes com és ara bonys, bombolles, 
esquerdes, incrustacions o exfoliacions, que siguin  perjudicials per al seu ús. 
S'han d'excloure les peces que tinguin reduccions d el gruix de xapa > 0,2 mm i que afectin més 
d'un 2% de la superfície total. 
El recobriment de la capa de zinc ha de ser llis, s ense discontinuïtats, taques, inclusions de 
flux o cendres apreciables visualment. 
Ha de tenir un cargol interior per a la connexió a terra. 
Dimensions de la base-platina en funció de l'alçari a: 
+-------------------------------------------------- ---------+ 
¦Dimensions (mm) ¦        300x300x6          ¦  400 x400x10  ¦ 
¦----------------¦---------------------------¦----- ---------¦ 
¦Alçària (m)     ¦ 2,5  ¦  4   ¦  5   ¦  6   ¦  8   ¦  10   ¦ 
+-------------------------------------------------- ---------+ 
Pern d'ancoratge d'acer F 1115 (UNE 72-402 i UNE 36 -011):  M24 x 500 mm 
Dimensions dels registres i de les portes:  Segons UNE 72-402 
Dimensions de la subjecció dels llums:  Segons UNE 72-402 
Galvanització en calent, contingut de zinc del bany :  >= 98,5% 
Gruix de la capa de zinc (Reial Decret 2531/18.12.8 5):  > 200 g/m2 
Gruix mínim de la paret de la columna:  Segons Ordr e MIE 19512/11.7.86 
Si és de forma troncocònica: 
     - Conicitat (C):  1,2% <= C <= 1,3% 
Toleràncies: 
     - Alçària, columnes amb soldadura longitudinal : ± 0,6%, ± 25 mm 
     - Alçària, columnes sense soldadura longitudin al: ± 0,6%, ± 50 mm 
     - Rectitud: ± 3%, 3 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, amb camió-grua i evit ant impactes i arrossegaments. 
Ha de portar un encuny d'identificació, visible, i amb un distintiu de la marca i número 
d'identificació. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'ob ra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REAL DECRETO 2531/1985 Real Decreto 2531/1985 de 18  de diciembre, por el que se aprueban las 
Especificaciones técnicas de los recubrimientos gal vanizados en caliente sobre productos, 
piezas y artículos diversos construidos o fabricado s con acero u otros materiales ferreos y su 
homologación por el ministerio de industria y energ ía. 
REAL DECRETO 2642/1985 Real Decreto 2642/1985, de 1 8 de diciembre, por el que se declaran de 
obligado cumplimiento las especificaciones técnicas  de los candelabros metálicos (baculos y 
columnas de alumbrado exterior) y su homologación p or el Ministerio de Ind. y Energ. 
ORDEN 11/7/1986 Orden de 11 de julio de 1986 sobre especificaciones técnicas que deberán 
cumplir los candelabros metálicos (báculos y column as de alumbrado exterior y señalización de 
tráfico) 
*UNE 72402:1980 Candelabros. Dimensiones y toleranc ias. 
 
 
BHM4 - CREUETES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHM41902. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Creuetes d'acer per acoblar a columnes d'acer de se cció circular. 

S'han considerat els tipus de protecció de l'acer s egüents: 

- Protecció per galvanitzat 

- Protecció amb emprimació antioxidant 

S'han considerat els tipus d'acoblament següents: 

- Amb platina 

- Amb brida 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar feta amb un perfil d'acer laminat, prote git amb galvanitzat per inmersió en calent, 

o per emprimació antioxidant. 

PROTECCIÓ PER GALVANITZAT: 

El galvanitzat en calent ha d'estar realitzat d'aco rd amb les especificacions de la UNE-EN 

1461 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu  a tota la superfície. No ha de tenir 

esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobr iment. 

PROTECCIÓ AMB IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de ma nera uniforme tota la superfície de la 

peça. No ha de tenir fisures, bosses, incrustacions  ni qualsevol altre tipus de defecte 

superficial apreciable amb una inspecció visual. 

ACOBLAMENT AMB PLATINA: 

Ha de portar la sortida de cables protegida de la p luja. 

Acoblament amb cargols a la part superior de les co lumnes proveïdes de platina. 

ACOBLAMENT AMB BRIDA: 

L'acoblament al fust s'ha de fer amb brides de rodó  d'acer roscat i tractat. 

Diàmetre de l'acoblament: 
┌────────────────────────────────┐ 
│Tipus         │ Brida  │Platina │ 
│──────────────│────────│────────│ 
│Diàmetre (mm) │ 45-90  │  190   │ 
└────────────────────────────────┘ 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Per unitats. Cal evitar els fregam ents. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
BHNJ - APLICS AMB LÀMPADES D'INCANDESCÈNCIA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aplics circulars per a exteriors amb làmpades d’inc andescència o de fluorescència compactes, 
per a encastar o muntar superficialment. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense de fectes. 
No ha de tenir cantells afilats o arestes vives que  puguin, durant la instal·lació, ús normal 
o manteniment, suposar uns risc per als usuaris o p els elements de la instal·lació que 
l’envolten. 
Ha de tenir la resistència mecànica suficient i ha d’estar construït de manera que pugui 
suportar, sense precaucions especials, les condicio ns d’ús, muntatge i manteniment. 
Ha d’estar format per un cos base de policarbonat s obre el que hi han d’anar muntats els 
portalàmpades, els balasts (en làmpades de fluoresc ència), les regletes de connexió i el 
premsaestopa per a la entrada de cables, un difusor  de vidre texturitzat amb o sense reixa de 
protecció, i un junt perimetral d’EPDM entre la bas e i el difusor per a garantir el grau  de 
protecció del conjunt. 
Els borns de connexió han d'estar marcats o numerat s. 
Tots els materials aïllants protectors contra xocs elèctrics i que mantenen les parts actives 
a la posició prevista, han de ser autoextingibles. 
La lluminària ha d’estar dissenyada i construïda de  manera que un cop instal·lada i cablejada 
per a un ús normal, així com en les operacions norm als de manteniment, les parts elèctricament 
actives siguin inaccessibles. 
Tots els components de l’equip elèctric han de ser resistents a la humitat, la calor i la 
corrosió. Han de ser compatibles entre sí, i compat ibles amb el tipus i potència de la làmpada 
o làmpades que admet la lluminària. 
En cas de fallada, cap component de l’equip elèctri c, ha d'emetre flames ni gasos inflamables. 
Els passos de cables per l’interior de la lluminàri a han de ser llisos, exempts d’arestes 
vives, aspreses, rebaves i anàlegs, que puguin prov ocar l’abrasió de la coberta o de 
l’aïllament del cablejat. 
No hi poden haver cargols amb punta o d’altres elem ents similars que penetrin a dintre dels 
passos de cables. 
El cablejat intern ha d’estar fet amb conductors de l tipus, qualitat i secció adequats, de 
manera que pugui suportar la potència d’entrada en ús normal.  
L’aïllament ha de ser d’un material capaç de suport ar la tensió i la temperatura màxima a la 
que pugui estar sotmès, sense que afecti a la segur etat i mentre que estigui correctament 
instal·lat i connectat a la xarxa d’alimentació. 
Si la lluminària ve cablejada de fàbrica, aleshores  han d’estar fetes totes les connexions 
internes, i únicament hi ha d’haver accessibles els  borns de connexió a la xarxa. 
Els conductors han de seguir el codi de colors norm alitzats, es a dir, el conductor neutre ha 
de ser de color blau clar, i els conductors de fase  poden ser de color marró, gris o negre. 
Han de complir les condicions de rigidesa elèctrica , torsió i resistència mecànica. 
Tensió nominal d'alimentació (transformador):  230 V 
Freqüència:  50 Hz 
Grau mínim de protecció (UNE 20324):  IP-663 
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Aïllament (REBT):  Classe II 
Sobre la lluminària, i de manera clara i indeleble,  hi ha d’haver marcada la següent 
informació: 
Marques que s'han de veure durant la substitució de  les làmpades i ser visibles des de 
l'exterior de la lluminària o darrera de la tapa qu e s'hagi de treure al substituir les 
làmpades i amb les làmpades tretes: 
- Potència assignada o indicació del tipus de làmpa des que admet la lluminària 
Marques que s'han d'observar durant la instal·lació  de la lluminària i han de ser visibles des 
de l'exterior d'aquesta, o darrera d'una coberta o part que s'hagi de treure per la seva 
instal·lació: 
- Marca d'origen (marca registrada, marca del fabri cant o del nom del venedor responsable) 
- Tensió o tensions assignades en volts 
- El símbol normalitzat corresponent a la classe II  
- Número de model del fabricant o referència del ti pus 
- Marcat del borns 
- Símbol normalitzat per al muntatge de la lluminàr ia directament sobre superfícies 
inflamables. (triangle equilater invertit amb la ll etra F al seu interior) 
Marques que s'han de veure després de la instal·lac ió de la lluminària i han de ser visibles 
des de l'exterior, tant quant la lluminària està mu ntada o instal·lada amb les làmpades en 
posició com en l'ús normal: 
- Temperatura ambient assignada màxima 
- Xifres del codi del grau de protecció IP 
- Distància mínima als objectes il·luminats 
LUMINÀRIA AMB LÀMPADES FLUORESCENTS: 
La potència màxima del balast ha de ser igual o inf erior a la potència màxima d’entrada dels 
circuits balast-làmpada, especificada en els annexe s III i IV del Real Decreto 838/2002, en 
funció de la seva categoria. 
Ha de portar el marcatge CE, col.locat de forma vis ible i indeleble, de conformitat amb el que 
disposa el Real Decreto 838/2002. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En caixes. 
A l'embalatge hi han de constar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Tensió nominal d'alimentació 
- Número de model o referència tipus 
- Potència nominal 
El fabricant ha de lliurar la documentació tècnica necessària per al muntatge de l’aparell. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
*UNE-EN 60598-1:2001 Luminarias. Parte 1: Requisito s generales y ensayos. 
LUMINÀRIA AMB LÀMPADES FLUORESCENTS: 
Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que s e establecen los requisitos de eficiencia 
energética de los balastos de lámparas fluorescente s. 
*UNE-EN 60920:1994 Balastos para lámparas fluoresce ntes tubulares. Prescripciones generales y 
de seguridad. 
*UNE-EN 60921:1994 Balastos para lámparas fluoresce ntes tubulares. Prescripciones de 
funcionamiento. 
LLUMINÀRIES PER A ENCASTAR: 
*UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisi tos particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas. 
 
 
BHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
Projecte de Remodelació Recinte Esportiu del Camp d e Futbol de les Oliveres 
 
 

135 
  

BHQ6 - PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES D'HALOGENURS METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHQ6Z401,BHQ6Z801. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Projector per a exteriors amb reflector, obert o ta ncat, amb allotjament per a equip o sense, 

amb làmpada halogenurs metàl·lics de fins a 2000 W.  

S'han considerat els tipus de projectors següents: 

- Rectangular 

- Circular 

S'han de considerar els tipos de projectors següent s: 

- Amb allotjament per a equip 

- Sense allotjament per a equip 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per un cos amb el portalàmpades, un reflector, una tapa frontal envidrada i 

abatible i un suport-lira per a la seva subjecció i  orientació. 

AMB ALLOTJAMENT PER A EQUIP: 

El cos ha de tenir un espai per a allotjar l'equip elèctric d'encesa. En aquest espai ha 

d'haver-hi uns borns de connexió cablats com cal am b el portalàmpades. 

Ha de portar un born per a la connexió a terra, al costat del qual i de manera indeleble ha de 

portar el símbol "Terra". 

La tapa frontal ha de tenir un junt d'estanquitat. 

Grau de protecció (UNE 20-324): 
┌─────────────────────────┐ 
│Tipus │ obert  │ tancat  │ 
│──────│────────│─────────│ 
│Grau  │IP-23X  │IP-54X   │ 
└─────────────────────────┘ 

Aïllament (REBT):  Classe I 

Materials: 

- Cos:  Planxa d'alumini 

- Reflector:  Planxa d'alumini 

- Portalàmpades:  Porcellana 

- Lira:  Acer al carboni 

- Vidre de la tapa:  Inestellable 

Acabats: 

- Reflector:  Anoditzat brillant 

- Suport-lira:  Esmaltat al foc 

- Cos projector rectangular:  Esmaltat al foc 

- Cos projector circular:  Anoditzat brillant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes. 

S'ha de subministrar amb làmpada i si té allotjamen t per a equip, amb equip d'encesa. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 60598-2-5:1999 Luminarias. Parte 2: Requisit os particulares. Sección 5: Proyectores. 
 
 
BHU - LÀMPADES 
BHU8 - LÀMPADES FLUORESCENTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Làmpades fluorescents estàndard. 
Es consideren els següents tipus de làmpades fluore scents: 
- Làmpades estàndard de llum blanca càlida (TL-D /3 3) 
- Làmpades estàndard de llum blanca freda (TL-D /54 ) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les làmpades han d’estar formades per un tub que co nté el gas ionitzat, i un casquet metàl·lic 
normalitzat per al connexionat i la subjecció de la  làmpada a cadascun dels extrems del tub. 
Ha de tenir un aspecte exterior uniforme i sense de fectes. Queda expressament prohibit l’ús de 
làmpades amb l’ampolla o casquet defectuosos. 
Característiques dimensionals i funcionals: 
+-------------------------------------------------- --------+ 
¦Potència (W)                            ¦  18 ¦  3 6 ¦  58 ¦ 
¦-------------------------------------------------- --------¦ 
¦Diàmetre màxim de l’ampolla (mm)        ¦  26 ¦  2 6 ¦  26 ¦ 
¦-------------------------------------------------- --------¦ 
¦Llargària màxima amb casquet inclòs (mm)¦ 604 ¦ 12 14¦ 1514¦ 
¦-------------------------------------------------- --------¦ 
¦Llargària sense considerar les patilles ¦     ¦     ¦     ¦ 
¦de contacte dels portalàmpades (mm)     ¦ 595 ¦ 12 05¦ 1506¦ 
¦-------------------------------------------------- --------¦ 
¦Posició de funcionament                 ¦Univ.¦     ¦Univ.¦ 
+-------------------------------------------------- --------+ 
Característiques fotomètriques: 
+-------------------------------------------------- + 
¦Potència (W)                    ¦  18 ¦  36 ¦  58 ¦ 
¦-------------------------------------------------- ¦ 
¦Flux lluminós (lm)              ¦ 1150¦ 2850¦ 4600 ¦ 
¦-------------------------------------------------- ¦ 
¦Rendiment lluminós (lm/W)       ¦  64 ¦  79 ¦  79 ¦ 
+-------------------------------------------------- + 
Grau de reproducció cromàtica de les làmpades estàn dard:  
- Llum blanca càlida (TL-D /33):  Ra 63 
- Llum blanca freda (TL-D /54):  Ra 72 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Cada làmpada ha d’anar en la seva capsa. 
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant 
- Potència nominal 
- Tensió de la xarxa a la que va destinada la làmpa da 
- Tipus de làmpada 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie  i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
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BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL .LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHWM1000,BHWQ6000. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'accessoris per a muntar lluminà ries, carrils de suport per a llums, 
projectors o elements de control, regulació o ences a d’instal·lacions d’il·luminació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, les dimensions, etc. han de ser adequats per a les lluminàries, i no 
han de fer disminuir les característiques pròpies d el conjunt de la instal·lació en cap de les 
seves aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de co nstar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Dimensions en cm 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats i dels raigs 
del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessari s per instal·lar un llum. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA,  REG I APARELLS SANITARIS 
BJ1 - APARELLS SANITARIS 
BJ13 - LAVABOS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Lavabo per encastar, amb suport mural o amb suport de peu. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esm alt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 
- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt cerà mic i un acabat superficial ceràmic, unit 
íntimament al suport 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 
Cal que sigui impermeable. 
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es cons idera superfície visible la part de la peça 
que en posició instal·lada, és observable per una p ersona dreta a un metre de distància. 
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com 
ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc. 
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Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície. 
Les superficies han de ser llises i continues. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de tenir dos orificis insinuats i un de fet, per  a la col·locació del conjunt d'aixetes. 
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desgüàs, de t al manera que permeti el buidat complert, 
sense que es produeixin embasaments. 
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions p er a la presa de terra. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Característiques físico-químiques d’aparells sanita ris de ceràmica: 
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor  
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillant or 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d’aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brill antor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o 
esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0 ,75% pes mostra 
- Resistència a les càrregues estàtiques:  4.000 N 
Les característiques anteriors s'han de verificar d 'acord amb la UNE 67-001. 
Toleràncies: 
- Amplària (lavabo):  - 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes i la intempèrie. S'han de col·locar en 
posició vertical. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Espe cificaciones técnicas. 
 
 
BJ14 - INODORS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment. 
S'han considerat els materials següents: 
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esm alt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport 
En funció de la col·locació els inodors poden ser: 
- Inodors murals, instal·lats en voladís separats d el terra. 
- Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terr a. 
En funció d’on cauen els excrements els inodors pod en ser: 
- Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l ’aigua profunda que conté la tassa 
- Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó 
En funció de la composició els inodors poden ser: 
- Inodor de tanc baix , és la combinació d’un inodo r i una cisterna pera formar un conjunt 
funcional 
- Inodor monobloc, és el inodor que s’ha fabricat d ’una sola peça tassa i cisterna. 
- Inodor independent, és el inodor que pot connecta r se a una cisterna o a un fluxor. 
Els inodors es classifiquen: 
- Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9 
litres indistintament. 
 - Classe 2: Conjunts d’inodors que per a ésser uti litzats amb fluxor o altre dispositiu de 
descàrrega i que utilitzen un volum de descàrrega d e 6 litres com a màxim, o una descàrrega de 
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doble comandament que combina una descàrrega de 6 l itres com a màxim i una descàrrega reduïda 
no superior a 2/3 del volum de descàrrega màxim. 
Hi ha dos dispositius de descàrrega: 
- Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula 
- Tipus C: Fluxor. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 
Han de portar el marcat CE de conformitat amb el qu e disposen els Reals Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 
Cal que sigui impermeable. 
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esma lt ni d'altres defectes a les superfícies 
llises. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'ali mentació i dos forats per a la fixació del 
seient i la tapa. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Característiques físico-químiques d’aparells sanita ris de ceràmica: 
- Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor  
- Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillant or 
- Resistència als diferents agents químics:  Sense alteracions d’aspecte 
- Resistència a les taques: Sense reducció de brill antor o taques permanents 
- Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d’esquarteraments, escrostonaments o 
esquerdes 
- Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0 ,75% pes mostra 
- Resistència a les càrregues estàtiques:  4.000 N 
Les característiques anteriors s'han de verificar d 'acord amb la UNE 67-001. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les superfícies protegides. 
Ha de portar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions per a la seva instal·lació 
Ha de subministrar-se amb els elements de fixació c orresponents, seient i tapa. 
El subministrador ha d’aportar la documentació segü ent , que acredita el marcatge CE, segons 
el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.21 de 
CTE: 
-Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabric ant. 
El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar aco mpanyat de la següent informació:  
- Sobre el mateix producte: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 9 97) 
     - Classe, volum nominal de descàrrega i dispos itiu de descàrrega 
- En la documentació comercial que acompanya el pro ducte:  
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
    - Dos últims dígits de l’any en el que el marca t es va fixar  
     - Direcció declarada del fabricant  
     - Dues darreres xifres del any d’impressió del  marcat 
     - Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 9 97) 
     - Descripció del producte: nom genèric, materi al, dimensions,...  
          - Tipus d’inodor (tanc baix,monobloc, ind ependent o conjunt d’inodor) 
          - Material de que està fabricat. 
          - Classe, tipus,dispositius de descàrrega  i categoria del mecanisme de descàrrega. 
     - Informació sobre les característiques reglam entades: 
          - Capacitat d’aigua de descàrrega. 
           - Prevenció del reflux 
           - Aptitud per a la neteja 
           - Resistència a les càrregues 
           - Durabilitat 
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           - Substàncies perilloses 
           - Fiabilitat de la vàlvula 
           - Estanquitat  a  l’aigua 
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra e ls impactes i la intempèrie, en mòduls de 
dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls, sepa rats amb taulons de fusta. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE 67001:1988 Aparatos sanitarios cerámicos. Espe cificaciones técnicas. 
UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros co n sifón incorporado. 
 
 
BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS  
BJ22 - AIXETES I ACCESSORIS PER A DUTXES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris de llautó i d'alumini per a du txes, de diferents tipus i de diferents 
diàmetres d'entrada i de sortida. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta de llautó cromat, daurat o esmaltat 
- Braç de dutxa d'alumini anoditzat 
- Ruixador fix o amb ròtula, d'aspersió fixa o regu lable d'alumini anoditzat, sintètic o de 
llautó cromat 
- Suport per a dutxa de telèfon de llautó cromat, d aurat o esmaltat 
- Tub flexible per a dutxa de telèfon d'alumini ano ditzat o sintètic 
- Dutxa de telèfon sintètica, d'aspersió fixa o reg ulable 
- Sortida per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat 
S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 
- Mescladora 
- Mescladora termostàtica 
- Monocomandament 
- Temporitzada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats  materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé  altres distintius de la Comunitat Europea. 
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El r evestiment ha de ser continu al llarg de 
tota la superfície. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície. 
Les peces interiors han de ser de materials resiste nts a la corrosió i a les incrustacions 
calcàries. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
El ruixador o la dutxa de telèfon, han de proporcio nar l'aspersió del cabal admès per 
l'aixeta. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
AIXETA: 
El mecanisme de comandament ha de permetre un accio nament d'obertura, de tancament, de 
regulació de cabal i de barreja d'aigua suau i prec ís. 
En l'aixeta temporitzada, el polsador ha de permetr e un accionament suau i precís de 
l'obertura. 
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l 'aigua calenta ha d'estar col·locat a 
l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua  freda a la dreta amb el distintiu blau. 
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament  ha d'indicar amb els distintius vermell i 
blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o  aigua freda. 
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En l'aixeta termostàtica, el comandament d'accionam ent no ha de permetre que l'aigua superi 
els 45°C. 
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703):  0,2 l/s 
Gruix del cos:  >= 2 mm 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans  i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 
19-703): No s'han de produir fuites 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la b oca tapada abans i després de la 
col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de prod uir fuites 
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pre ssió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de 
produir deformacions permanents 
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19 -703):  >= 6 N m 
ELEMENTS DE LLAUTÓ: 
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una 
de níquel i una altra de crom. 
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micr es 
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 mi cres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-5 51): No han d'aparèixer bombolles, 
exfoliacions, picades o desaparicions de recobrimen t 
Adherència del recobriment (UNE 37-551):  No s'han de produir escames ni despreniments 
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: 
Exteriorment ha d'estar protegit amb una capa d'òxi d d'alumini, segellada posteriorment. 
Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres 
Qualitat del segellament. Métode de 
la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la cai xa protectora. 
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJ23 - AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents ti pus i de diferents diàmetres d'entrada i de 
sortida. 
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o es maltat. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta 
- Bateria mescladora 
- Broc 
S'han considerat els següents tipus d'aixetes: 
- Mescladora 
- Monocomandament 
- Temporitzada 
- Senzilla 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra púb lica, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o 
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europe a de Lliure Canvi. 
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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. 
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El r evestiment ha de ser continu al llarg de 
tota la superfície. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a  tota la superfície. 
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una 
de níquel i una altra de crom. 
Les peces interiors han de ser de materials resiste nts a la corrosió i a les incrustacions 
calcàries. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
Gruix del cos:  >= 2 mm 
Gruix de la primera capa de recobriment:  >= 5 micr es 
Gruix de la segona capa de recobriment:  >= 0,25 mi cres 
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-5 51): No han d'aparèixer bombolles, 
exfoliacions, picades o desaparicions de recobrimen t 
Adherència del recobriment (UNE 37-551):  No s'han de produir escames ni despreniments 
AIXETA O BATERIA: 
El mecanisme de comandament ha de permetre un accio nament d'obertura, de tancament, de 
regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixet a mescladora o monocomandament), suau i 
precís. 
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l 'aigua calenta ha d'estar col·locat a 
l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua  freda a la dreta amb el distintiu blau. 
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament  ha d'indicar amb els distintius vermell i 
blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o  aigua freda. 
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua 
freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.  
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703):  0,2 l/s 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans  i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 
19-703): No s'han de produir fuites 
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la b oca tapada abans i després de la 
col·locació, a 4 bar (UNE 19-703): No s'han de prod uir fuites 
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pre ssió de 25 bar (UNE 19-703): No s'han de 
produir deformacions permanents 
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19 -703):  >= 6 N m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la cai xa protectora. 
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'instal·lació i muntatge 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITA RIS 
BJ32 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A DUTXES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la x arxa d'evacuació. 
S'han considerat els elements següents: 
     - Desguàs recte per a plat de dutxa 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
Projecte de Remodelació Recinte Esportiu del Camp d e Futbol de les Oliveres 
 
 

143 
  

     - Desguàs sifònic per a plat de dutxa 
     - Desgüàs de pipa per a plat de dutxa 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua a 95 °C i l'aigua residual domèsica. 
Les superfícies significatives, definides a la norm a UNE 19-709, han de complir els requisits 
dels capítols 4,5 i 6 d'aquesta norma. 
Les superficies revestides electrolíticament han de  complir els requisits del capítol 7 de la 
norma UNE 19-709. 
Les peces de material plàstic han de complir els re queriments de qualitat de moldeig i 
comportament devant el xoc tèrmic indicats a la nor ma UNE_EN 329. 
Les peces de llautó estirat han de complir els requ eriments referents a les tensions internes 
d'acord amb la norma UNE_EN 329. 
Les mides de les peces han de permetre la col·locac ió correcte a l'aparell sanitari i la 
connexió a la xarxa d'evacuació. 
Les dimensions i formes han de complir els requerim ents de la norma UNE_EN 329. 
Característiques hidràuliques: 
     - Vàlvula de desguàs amb sobreixidor (alçada d e l'aigua 120 mm): >= 0,5 l/s 
     - Sobreixidor: >= 0,35 l/s 
     - Vàlvula de desguàs/unitat sifònica: >= 0,4 l /s 
     - Estanquitat del sifò: completament estanc am b una pressió d'1 mca 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la cai xa protectora. S'ha de fer constar la marca 
del fabricant i les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs prote gits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'ob ra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*UNE-EN 329:1995 Grifería sanitaria. Accesorios de desagüe para platos de ducha. 
Especificaciones técnicas generales. 
 
 
BJ7 - DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA 
BJ71 - DIPÒSITS PER A AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJ71Z101. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Dipòsits cilíndrics o prismàtics, amb tapa i capaci tat de 60 a 2000 l. 
S'han considerat els materials següents: 
- Poliester reforçat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, 
ni ha de tenir d'altres defectes superficials. 
L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten pet ites irregularitats que no disminueixin la 
seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcion ament. 
Ha de tenir una entrada d'aigua situada 40 mm per s obre del desguàs superior. 
Ha de tenir un desguàs situat, com a mínim, 40 mm p er sobre del nivell màxim previst, amb una 
capacitat mínima d'evacuació doble del cabal d'entr ada. 
DIPÒSITS DE POLIESTER: 
Ha d'estar fet de poliester reforçat amb fibra de v idre. 
La coloració s'ha d'haver fet en massa i ha de ser uniforme i estable. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: De manera que no s'alterin les sev es característiques. 
En el mateix dipòsit o a l'albarà de lliurament hi ha d'haver les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Capacitat, dimensions i d'altres característiques  del producte 
Emmagatzematge: Sobre superfícies planes, de manera  que no pateixin impactes capaços de 
produir esquerdes o ruptures. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament de l'element necessària subminis trada a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS. 
 
 
BJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
BJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALI TZACIÓ DE LECTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJM12409. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Comptadors d'aigua, amb unions roscades o embridade s, per a connectar a la bateria o al ramal 

i equips auxiliars per a la centralització de lectu res. 

S’han considerat els tipus de comptadors següents: 

- Comptadors d’aigua freda de funcionament mecànic amb cos de llautó, rellotgeria estanca i 

transmissor magnètic 

- Comptadors d’aigua freda de funcionament electròn ic, amb cos de material sintètic, pantalla 

digital multifunció i sistema de mesura mitjançant turbina axial i transductor electrònic 

CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i no ha de tenir de fectes superficials, com és ara cops, 
bonys, ratlles o defectes de l’acabat superficial. 

COMPTADORS: 

No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alt eri el funcionament o la qualitat de 

l'aparell, ni fuites, exsudacions, mostres de corro sió o d'altres defectes superficials. 

Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedei xi l'entrada d'humitat, tant de l'interior 

com de l'exterior, dins l'esfera de lectura, i tamb é per a poder ser comprovat sense 

desmuntar-lo. 

Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletx a gravada de forma indeleble que indiqui la 

direcció del fluid i, opcionalment, una vàlvula ant iretorn a la sortida. 

El comptador ha d'estar homologat i precintat. 

El comptador ha d’estar fabricat amb materials d’un a resistència i durabilitat adequades al ús 

a que es destina. Els materials no s’han de veure a fectats de manera adversa per les 

variacions de temperatura de l’aigua, dintre del ve ntall de temperatures de treball. 

Totes les parts del comptador en contacte amb l’aig ua que hi circula han de fabricar-se amb 

materials que són convencionalment coneguts com no- tòxics, no-contaminants i biològicament 

inerts. 

El comptador d’aigua complert ha d’estar fabricat a mb materials resistents a la corrosió 

interna i externa o que estiguin protegits per un t ractament superficial adequat. 

El dispositiu indicador ha de proporcionar una indi cació del volum fàcilment llegible, segura 

i sense ambigüitats visuals. 

El volum d’aigua ha d’indicar-se en metres cúbics. El símbol m3 ha d’aparèixer en el 

totalitzador o immediatament al costat del número i ndicat. 
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El comptador ha d’anar marcat de manera visible e i ndeleble amb la següent informació com a 

mínim: 

- Nom o raó social del fabricant o la seva marca de  fàbrica 

- La classe metrològica i el cabal nominal expressa t en m3/h 

- L’any de fabricació i el número de comptador sepa rats inequívocament 

- Una o dues sagetes que indiquin el sentit del flu x 

- El signe d’aprovació del model o, en el seu cas, d’aprovació del model CEE 

- La pressió màxima de servei en bar, en el cas de que sigui superior a 10 bar 

- La lletra H o V en el cas de que el comptador nom és pugui treballar en posició horitzontal o 

vertical respectivament 

COMPTADOR VOLUMÈTRIC: 

Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme inter ior de pistó o rotatiu i un totalitzador de 

lectura. 

COMPTADOR DE VELOCITAT: 

Ha d'estar format per un cos i una tapa. 

Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un  tren reductor que transmeti el pas de 

fluid al totalitzador. 

COMPTADOR D’AIGUA ELECTRÒNIC: 

Si el totalitzador pot mostrar informació addiciona l a la del volum d’aigua mesurat, aquesta 

informació ha de mostrar-se de manera clara i sense  ambigüitat del volum d’aigua mesurat. 

S’ha d’incloure un element que permeti controlar la  operació correcte del display. 

El comptador ha de disposar d’un indicador de l’est at de la bateria interna. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

COMPTADORS: 

Subministrament: Embalat, amb les rosques protegide s, dins de caixa protectora. 

ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES: 

Subministrament: En caixa protectora. 
El fabricant ha de subministrar la documentació tèc nica, instruccions, esquemes i plantilles 
necessaris per al muntatge, connexió de l’element i  el manteniment. 

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

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

COMPTADORS: 

Orden de 28 de diciembre de 1988 por la que se regu lan los contadores de agua fría. 

ELEMENTS DE CENTRALITZACIÓ DE LECTURES: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BJS - EQUIPS PER A REG 
BJS1 - BOQUES DE REG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJS1Z101. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Elements de subministrament i distribució d’aigua, destinats a la connexió de mànegues de reg 

o localització puntual d’aspersors aeris acoblats a  la rosca de lca clau d’apertura. 
Ha d'estar formada per: 
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- Carcassa 
- Tapa 
- Cos amb connexió per rosca 
- Sistema de tancament en forma de falca, de despla çament vertical i accionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionam ent del sistema de tancament 
- Sortida tipus roscada o Racor Barcelona 

En el cos ha d’haver-hi gravada la pressió de treba ll. 

Pressió nominal:  10 bar 

Pressió de prova:  >= 15 bar 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes, amb les corresponents c ontrabrides, junts i cargols. 

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

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BJSA - PROGRAMADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BJSAU208. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Dispositius destinats a formar part d’una instal.la ció de reg. 

S'han considerat els elements següents: 

- Microaspersor: Elements de distribució d’aigua en  zones ajardinades en forma de pluja que 

van equipats amb broquet de sortida de doll fix, re gulable i de curt abast 

- Comptagotes: Emissors d’aigua de baix cabal incor porats a canonades soterrades per 

configurar sistemes de reg localitzat, integrats di rectament en la canonada en el procés de 

fabricació de la mateixa o acoblats com accessoris addicionals a la canonada un cop fabricada 

- Programadors electrònics o autònoms: Elements que  governen l’obertura de les electrovàlvules 

de la instal.lació possibilitant l’automatització d e la mateixa. 

- Vàlvula hidràulica per a regular automàticament e l cabal d’aigua, en les que l’accionament 

del pilot de tres vies es fa electromagnèticament. El desplaçament de l’eix de la vàlvula es 

produeix per l’acció d’un solenoide. 

ASPERSORS I MICROASPERSORS: 

La part del dispositiu destinada a difondre l'aigua  ha de quedar amagada dins la carcassa, 

mentre l'aparell connectat a la xarxa no rebi aigua  a la pressió mínima de treball. 

Les peces de plàstic del difusor exposades a l'aigu a o a les radiacions ultraviolades han de 

ser opaques i resistents a les dites radiacions. 

Les superfícies del polvoritzador han de ser llises  i no han de tenir puntes o arestes vives. 

El disseny del polvoritzador ha de permetre la subs titució de qualsevol component per la part 

superior, de forma manual o amb ajut d'eines corren ts, iclusiu el filtre. 

Ha de tenir un junt per a impedir l'entrada de sorr a entre la carcassa i el cos emergent. 

Els broquets de sortida han de ser intercambiables per a aconseguir diferents superfícies de 

regat. Cada tipus de broquet ha de portar una marca  o codi que permeti identificar-lo al 

catàleg corresponent. 

Cada element ha de portar marcat de forma clara e i ndeleble les indicacions següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
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- Símbol d'identificació utilitzat al catàleg 

- Cabal nominal i pressió nominal de treball 

- Indicació de la posició correcta d’instal·lació s i fos necessari 

Pressió màxima admissible:  5 bar 

MICROASPERSORS: 

Ha d’estar format per: 

- Carcassa 

- Cos emergent 

- Tapa de goma 

- Joc de broquets intercanviables 

- Filtre 

Abast:  4-5 m 

Pressió de treball:  2-2,5 bar 

Alçària cos emergent:  >= 10 cm 

Pluviometria dèbil:  20-30 mm/h 

Cabal:  400-600 l/h 

GOTEJADORS 

Ha de ser autonetejable. 

Cada element ha de portar marcat de forma clara e i ndeleble les indicacions següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 

- Model 

- Tipus 

- Diàmetre exterior de la canonada expressat en mm 

- Diàmetre mínim de pas expressat en mm 

- Cabal nominal expressat en l/min quan els emissor s no siguin auatocompensants 

- Indicació de la posició correcta d’instal·lació s i fos necessari 

PROGRAMADORS: 

Cada element ha de tenir una caixa de protecció est anca, amb tancament mitjançant clau. 

Cada element ha de portar les indicacions següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada,  distribuïdor i model 

- Símbol d’identificació utilitzant el catàleg 

- Número d’estacions o sectors 

- Número de programes 

- Cicle o interval de reg 

- Arrencada de bomba o vàlvula mestra 

- Memòria permanent (Piles) 

- Descripció de la funció dels automatismes 

PROGRAMADORS ELECTRÒNICS: 

Pot disposar de pantalla. 

L'alimentació del programador s'ha de fer amb un tr ansformador intern o extern per a passar de 

la tensió d'alimentació de la xarxa, a la tensió d' alimentació de les electrovàlvules (24 V 

cc). 

Ha de tenir com a mínim les següents prestacions: 

- Número de programes:  Doble programa A/B 

- Arrencada:  3 recs en l’interval programat 

- Temps de reg:  1 a 999 min per estació 

- Cicle o interval de reg:  1/2 dia a 7 dies 

PROGRAMADORS AUTÒNOMS: 

Han d’estar equipats amb solenoide a impulsos. 

L’alimentació es produeix per piles o bateries amb una autonomia mínima d’un any. 

Ha d'estar preparat per a admetre un comandament de  programació via radio. 

Ha de tenir com a mínim les següents prestacions: 

- Estacions o sectors de reg:  2 com a màxim 

- Arrencament automàtic:  3 regs en l’interval prog ramat 

- Temps de reg:  1 setmana a 24 h 
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- Cicle o interval:  1/2 dia a 7 dies 

ELECTROVÀLVULES: 
Ha d'estar formada per: 
- Carcassa 
- Regulador de cabal 
- Sistema d’obertura manual directa 
- Solenoide 
- Filtre autonetejant 
Cada element ha de portar marcat de forma clara i i ndeleble les indicacions següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial enregistrada 
- Model 
- Codi del tipus de vàlvula 
- Tipus de connexió de la vàlvula 
- Diàmetre de connexió expressat en mm o polsades 
- Tipus d’ accionament 
- Pressions, màx. mín. I de treball 
- Cabal màxim i mínim expressat en m3/h 
- Material del que està conformat 
 Potència expressada en W 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetat. Ha de portar la marca del fabricant i les instruccions de 

muntatge. 

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

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

ASPERSORS I MICROASPERSORS: 

*UNE 68073:1986 Material de riego. Difusores. Requi sitos generales y métodos de ensayo. 

GOTEJADORS 

*UNE 68075:1986 Material de riego. Emisores. Requis itos y métodos de ensayo. 

PROGRAMADOR O ELECTROVÀLVULA: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
BN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 
BN12 - VÀLVULES DE COMPORTA MANUALS AMB BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN1294F0,BN12D420,BN12B4F0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pres sió nominal, amb connexió per brides. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per: 

- Cos amb connexió per brides 

- Sistema de tancament en forma de falca, de despla çament vertical i accionament per volant 

- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionam ent del sistema de tancament 

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treba ll. 

Pressió de prova segons pressió nominal: 

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 
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- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes, amb les corresponents c ontrabrides, junts i cargols. 

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

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ 
BN72 - VÀLVULES DE DUES VIES MOTORITZADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN722D33. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Vàlvules de regulació de dues vies motoritzades, de  bronze, de llautó o de fosa de 6, 10 i 16 
bar de pressió nominal amb connexió per rosca o bri des. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Vàlvula de regulació, formada per: 
- Cos amb les dos connexions 
- Sistema de tancament 
- Accionament per servomotor elèctric 
- Assentaments d’estanqueitat pel sistema de tancam ent 
- Premsaestopa o anells tòrics per a l’eix d’accion ament 
Les especificacions, rangs de valors, complements i  altres característiques específiques de 
l’element han de coincidir amb les indicades a la D T i cal que la DF aprovi la marca i el 
model. 
El fabricant ha de garantir que les característique s de l’element compleixen amb les 
especificacions de la DT, de la pròpia documentació  tècnica del fabricant i que els elements 
són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s’integrin. 
El sistema de tancament ha de posar en comunicació la boca de sortida amb la d’entrada, 
regulant més o menys la secció lliure d'aquestes. 

El cos de la vàlvula ha de portar una indicació del  sentit de circulació del fluid, i la 

pressió de treball de la vàlvula. 

La carcassa del servomotor ha de portar grafiat l'e squema de connexionat, la tensió 

d'alimentació i la potència. 

Pressió de prova segons pressió nominal: 
┌──────────────────────────────────────────────┐ 
│ Pressió nominal (bar) │ Pressió prova (bar)  │ 
│───────────────────────│──────────────────────│ 
│           6           │        >=  9         │ 
│          10           │        >= 15         │ 
│          16           │        >= 24         │ 
└──────────────────────────────────────────────┘ 

Característiques del servomotor: 
- Grau de protecció mínim:  IP 40 
- Temperatura de treball:  0-50ºC 
- Humitat ambient:  < 90% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: En caixes. 
El fabricant ha de subministrar la documentació tèc nica, instruccions, esquemes i plantilles 
necessaris per al muntatge, connexió de l’element i  el manteniment. 

Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes, la pluja, les humitats, raigs de sol i 
dins l’embalatge original. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que s e aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Té cnicas Complementarias (ITE) y se crea la 

Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de  los Edificios. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
BN74 - VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ AMB ROSCA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN74AC10. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Vàlvules reductores de pressió amb connexió per ros ca. 

S’han considerat els tipus de vàlvules següents: 

- Vàlvules amb cos de bronze 

- Vàlvules amb cos de llautó 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar formada per: 

- Cos amb les connexions roscades interiorment 

- Obturador de desplaçament vertical 

- Accionament de l'obturador mitjançant una membran a sotmesa a una pressió diferencial 

respecte a la de sortida 

- Molla de compressió 

- Sistema de regulació de la compressió de la molla , que regula el valor de la pressió 

diferencial 

En el cos ha d'haver-hi gravades la pressió màxima a l'entrada i una sageta indicant el sentit 

de circulació del fluid. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixe s. 

Les rosques han de portar protectors de plàstic. 

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

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 
BN83 - VÀLVULES DE RETENCIÓ DE DISC PER A MUNTAR EN TRE BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BN8393E0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Vàlvules de retenció de disc i de disc partit (dobl e clapeta) per a muntar entre brides. 

S’han considerat els tipus de vàlvules següents: 

- Vàlvules de disc senzill de desplaçament axial 

- Vàlvules de disc partit o doble clapeta, de despl açament oscil·lant 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La vàlvula de disc senzill i desplaçament axial ha d'estar formada per: 

- Cos d’acer inoxidable amb el sistema de guiatge d el disc i preparat per a muntar entre 

brides 

- Sistema de tancament per disc d’acer inoxidable 

- Molla amb força predeterminada per a actuar sobre  el disc 

La vàlvula de retenció de disc partit o de doble cl apeta ha d’estar formada per: 

- Cos de fosa grisa preparat per a anar muntat entr e brides 

- Clapetes d’acer inoxidable 

- Junts de tancament de EPDM 

- Eix d’acer inoxidable 

- Molla d’acer inoxidable, amb força predeterminada , que actua sobre el sistema de doble 

clapeta 

Ha de tenir, gravades al cos, les dades següents: 

- Diàmetre nominal 

- Pressió nominal 

- Material 

- Marca comercial 

- Fletxa sentit circulació fluid 

Pressió de prova segons pressió nominal: 

- Pressió nominal 10 bar:  >= 15 bar 

- Pressió nominal 16 bar:  >= 24 bar 

Material del tancament:  Acer inoxidable ferrític 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixe s. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impac tes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BNE - FILTRES COLADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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BNE29300,BNE2D300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Filtres coladors per a muntar entre tubs. 

S'han considerat els tipus següents: 
- Filtres de llautó roscats. 

- Filtres de fosa per a muntar amb brides 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar format per un element metàl·lic que cont é al seu interior l'element filtrant. 

L'interior ha d'estar net, lliure de pols i impures es. 

Ha de ser resistent a la corrosió. 

Ha de ser resistent a les agressions del fluid que circula pel seu interior. 

Ha de ser estanc a la pressió de prova de la instal ·lació. 

No ha de tenir cops, esquerdes o irregularitats en els punts on puguin afectar l'estanquitat, 

ni ha de tenir d'altres defectes superficials. 

L'interior ha de ser regular i llis. S'accepten pet ites irregularitats que no disminueixin la 

seva qualitat intrínseca, ni alterin el seu funcion ament. 

Ha de dur marcada de forma indeleble una fletxa que  indiqui el sentit de circulació del fluid. 

Ha de portar de forma indeleble i ben visible les d ades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Pressió nominal 
- Símbol indicador del sentit de circulació del flu id per dintre del filtre 

FILTRES ROSCATS: 
Ha d'estar preparat amb rosca interior a cada extre m per a ser muntat entre tubs. 
Ha de ser fàcilment accessible per tal de permetre el canvi de l'element filtrant, mitjançant 
rosca. 

FILTRES EMBRIDATS: 
Ha d'estar preparat amb brides normalitzades a cada  extrem per a ser muntat entre tubs. 
Ha de ser fàcilment desmuntable per tal de permetre  el canvi de l'element filtrant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes. 

S’ha de subministrar amb les boques de connexió tap ades. 

L’element filtrant ha d’estar en el seu interior o bé s’ha de subministrar aparat. 

L’element que va amb rosca s’ha de subministrar amb  la rosca corresponent. 

Ha de dur les instruccions d’instal·lació i muntatg e corresponents. 

Emmagatzematge: En llocs protegits de cops, dins de  la seva caixa. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que s e aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Té cnicas Complementarias (ITE) y se crea la 

Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de  los Edificios. 

Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril, por el que s e aprueba el Reglamento de Aparatos a 

Presión. 
 
 
BNH - BOMBES CENTRÍFUGUES 
BNH4 - BOMBES CENTRÍFUGUES NORMALITZADES S/DIN 
BNH4Z101 - Bomba multicelular 5 etapes, cabal 45 m3 /h, presió 90 mcda, acer 
inoxidable, 2900 rpm, IP55, ref ITUR DPVF 45-50 
 
T 
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BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQ1 - BANCS 
BQ11 - BANCS DE FUSTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQ115FF5,BQ110001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Bancs de fusta de Guinea pintats i envernissats amb  suports de fosa o de passamà. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han d'estar formats amb pletines d'estructura i de reforç, seient i respatller de llistons de 
fusta de Guinea, amb els cantells roms, fixats a l' estructura amb cargols passadors de pressió 
cadmiats, de cap esfèric. 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni desp reniments del recobriment. 
L'acabat de la fusta ha de ser dues capes de pintur a sintètica, amb una capa prèvia de 
preparació. 
L'estructura metàl·lica ha de tenir un acabat amb u na mà de pintura antioxidant i dues 
d'esmalt. 
Les bases de les potes han de tenir espàrrecs rosca ts per a l'ancoratge. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superfici als. 
Separació entre llistons:  15 mm 
Llargària dels espàrrecs:  >= 25 mm 
Platines de reforç: 
     - Banc amb suport de fosa:  20 x 12 mm 
     - Banc amb suport de passamà:  40 x 12 mm 
Toleràncies: 
     - Dimensions:  ± 20 mm 
     - Separació entre llistons:  ± 1,5 mm 
     - Paral·lelisme entre llistons:  ± 2 mm (no ac umulatius) 
     - Guerxament dels llistons:  ± 2 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalats. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva col·locació, de manera que no es deformin i 
en llocs protegits d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'ob ra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BQZ - MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQZ1 - PENJADORS 
 
 
 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Penjador per a  roba, individual, d’acer inoxidable . 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes s uperficials. 
La grandària, tipus i forma del penjador han de com plir el que s'especifica a la documentació 
tècnica del projecte. 
La disposició del suport de penjar ha de tenir al e xtrem un element amb volum suficient per 
evitar punxonament de la roba. 
Càrrega admissible 25 kg 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries pe rquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els fo cus d'humitat i de les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
u de quantitat de penjadors necessària subministrad a a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES COR RECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BR4 - PLANTES 
BR45 - ARBRES DE FULLA PERSISTENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BR45A510. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra. 
DEFINICIÓ: 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Arbres 
     - Arbusts 
     - Plantes aquàtiques 
     - Plantes crasses o suculentes 
     - Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament segü ents: 
     - En contenidor 
     - Amb l'arrel nua 
     - Amb pa de terra 
     - En esqueix 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acred itat i legalment reconegut o, en tot cas, 
en empreses de reconeguda solvència. 
Ha de respondre als caràcters que determinen la sev a espècie i la varietat cultivada. 
La relació entre l'alçaria i el tronc ha de ser pro porcional. 
L'alçària, l'amplaria de la copa, la llargària de l es branques, les ramificacións i el 
fullatge, han de correspondre a l'edat de l'individ u, segons l'espècie-varietat. 
L'espècie vegetal no ha de tenir malalties, ni atac s de plagues. No ha de presentar ferides o 
desperfectes a la seva part aèria o radical, ni sím ptomes d'haver-los patit anteriorment. 
El sistema radical ha de ser proporcionat a l'espèc ie,edat i mida de la planta. 
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la r amificació i la frondositat pròpies de la 
seva espècie i mida. 
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.  
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L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
La substitució només s'ha de realitzar amb l'autori tzació de la D.F. 
Les branques principals de l'arbust (que neixen dir ectament del tronc) han de neixer del terç 
inferior de la planta, han d'estar regularment dist ribuïdes i han de tenir una llargaria i 
gruix proporcional a la resta de la planta. 
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor . 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes  aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser 
salina ni calcària i ha de tenir una temperatura te mperada. 
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a l a seva base. 
Quan el subministrament és sense contenidor, les ar rels han de presentar talls nets i recents 
sense ferides ni macadures. 
Si el subministrament és en esqueix la seva llargàr ia ha de ser:  2,5 - 8 cm 
ARBRES: 
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre tota l es la suma dels perímetres individuals. 
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa d e terra, les arrels han de tenir el pa de 
terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre. 
Alçaria del pa de terra: 
     - Arbres de fulla caduca:  Diàmetre del pa de terra x 0,7 
     - Arbres de fulla persistent:  Diàmetre del pa  de terra x 1,2 
No es poden admetre plantes amb talls visibles de l es arrels superiors a 1/8 del perímetre del 
tronc. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Si les condicions atmosfèriques o del transport són  molt desfavorables, s'ha de protegir també 
la part aèria. 
Quan el subministrament és amb l'arrel nua, aquesta  ha d'estar retallada i amb abundant 
presència d'arrels secundàries. 
Quan el subministrament és en esqueix, s'ha d'evita r que aquest perdi la seva humitat durant 
el transport i subministrament; per això s'ha de co l·locar dins d'envoltants de plàstic o en 
unitats nebulitzadores. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
El contenidor ha de ser de mida i característiques adients a l'espècie i/o varietat i a la 
mida de la planta. 
El contenidor s'ha de retirar just abans de la plan tació. 
Ha de ser suficientment rígid per aguantar la forma  del pa de terra. 
Volum mínim del contenidor: 
+------------------------------------------+ 
¦ Perímetre ¦ Arbres fulla ¦ Arbres fulla  ¦ 
¦   (cm)    ¦    caduca    ¦  persistent   ¦ 
¦-----------¦--------------¦---------------¦ 
¦    6-8    ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦    8-10   ¦     15 l     ¦     10 l      ¦ 
¦   10-12   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   12-14   ¦     25 l     ¦     15 l      ¦ 
¦   14-16   ¦     35 l     ¦     25 l      ¦ 
¦   16-18   ¦     35 l     ¦     35 l      ¦ 
¦   18-20   ¦     50 l     ¦     50 l      ¦ 
¦   20-25   ¦     50 l     ¦     80 l      ¦ 
+------------------------------------------+ 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels i 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, aques ta protecció ha de constituir una envoltant 
de guix armat. 
Quan és protegit amb guix, aquesta protecció ha de constituir una envoltant de guix compacte. 
ARBRES I ARBUSTS: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
     - La guia fitosanitària corresponent 
     - Etiqueta amb el nom botànic i grandària corr ecta 
     - Procedència comercial del material vegetal 
     - Assenyalada la part nord de la planta al viv er 
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PLANTES AQUÀTIQUES, CRASSES O SUCULENTES I DE TEMPORADA: 
S'ha de subministrar acompanyada de: 
     - La guia fitosanitària corresponent 
     - Etiqueta amb el nom botànic i grandària corr ecta 
     - Procedència comercial del material vegetal 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'ob ra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
*NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
*NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
*NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
*NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLA ND AMB ADDICIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D060P021,D060Q021,D060M0B2. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addic ions, granulats, sorra, aigua i additius, 

en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  

No s'admet cap addició que no sigui cendres volants  o fum de sílice. 

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

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

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

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10 - 15 cm 

Relació aigua-ciment:  <= 0,65 

Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 

Per als formigons amb addicions, el contingut d'add icions en estructures d'edificació ha de 

complir: 

- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 

- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul·la 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 

     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons, l a temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 

i 40°C. 

No s'han de barrejar formigons frescos fabricats am b ciments incompatibles entre ells. 

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormime nt. 

El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment  i als granulats, i la col·locació del 

formigó, no pot ser superior a una hora i mitja. 

Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa a proximadament en 1,5 h. 

La formigonera ha d'estar neta abans de començar l' elaboració del formigó. 

L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproxim adament la meitat de l'aigua, el ciment i 

la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'a igua. 

Els additius fluidificants, superfluidificants i in hibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 

l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera j untament amb el ciment i els granulats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE). 
 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és e l cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi la exigènci a de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no  armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica ar mada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN  998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescl a homogènia i sense segregacions. 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboraci ó del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pasta da. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
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1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
1A - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
1A1 - TANCAMENTS EXTERIORS PRACTICABLES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Tancaments exteriors amb perfileria d’alumini galva nitzat o lacat, muntats sobre bastiment de 
base d’acer galvanitzat, amb l’envidrament col·loca t i la persiana i els seus mecanismes, si 
es el cas. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra  les operacions següents: 
- Muntatge del bastiment de base a la vegada que es  fa la paret de tancament 
- Muntatge del bastiment d’alumini i segellat del j unt amb l’obra 
- Col·locació de les fulles de la finestra, i munta tge dels perfils d’estanqueitat al 
bastiment i les fulles 
- Col·locació de les guies de persiana i el torn de  la mateixa, si es el cas 
- Col·locació dels vidres i segellat dels mateixos 
- Col·locació de la persiana amb els seus mecanisme s d’accionament, si es el cas 
- Muntatge de les tapetes i remats, i la tapa de pe rsiana, si es el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La finestra ha de tenir la forma, dimensions, tipus  de perfils i tipus d’envidrament indicats 
a la DT. 
Els diferents elements que conformen la unitat d’ob ra han de quedar en la posició prevista a 
la DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF . 
El conjunt ha de ser estable i resistent. 
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de  mantenir els valors de permeabilitat a 
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent  indicats a la DT. 
Les fulles de la finestra o balconera han d’obrir i  tancar correctament, sense necessitat de 
forçar la seva posició. 
Si la finestra o balconera té persiana, aquesta ha de fer tot el seu recorregut sense traves, 
amb totes les lames en posició horitzontal. 
Ha de ser possible deixar la persiana fixa en quals evol punt del seu recorregut. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
- Aplomat:  ± 2 mm/m 
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del v ent sigui superior a 50 km/h, plogui o les 
temperatures no es troben dintre dels límits de 5ºC  i 40ºC. Si un cop realitzats els treballs 
es donen aquestes condicions, s'han de revisar i as segurar les parts fetes. 
L’ordre d’execució de les feines ha de ser l’indica t en el primer apartat, on s’enumeren les 
operacions incloses a la unitat d’obra. 
Cadascuna de les operacions que configuren la unita t d’obra ha de complir el seu plec de 
condicions. 
Desprès d’executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d’obra, i abans de fer 
una operació que oculti el resultat d’aquesta, s’ha  de permetre que la DF verifiqui que es 
compleix el plec de condicions de la operació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície corresponent al buit d’obra, execu tada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RES IDUS 
E22 - MOVIMENTS DE TERRES 
E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRAN ULATS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Operacions d’estesa de terres o granulats, i compac tació si es el cas, per a reblert de rases, 
forats d’excavacions o esplanades que han d’augment ar la seva cota d’acabat, i operacions de 
correcció de la superfície del fons d’una excavació , prèviament al seu reblert. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d’es planades 
- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terr es adequades 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions a mb sorra natural o sorra de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al 
tractament d’aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb grav es naturals o graves de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d’una planta legalment autoritzada per al 
tractament d’aquests residus 
- Estesa de graves naturals o provenint de material  reciclat de residus d ela construcció, per 
a drenatges 
- Repàs i piconatge d'esplanada 
- Repàs i piconatge de caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rase s: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material si es tracta de graves, to t-u o granulats reciclats 
- Reblert de les rases per tongades del gruix indic at 
- Compactació de les terres o sorres 
Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig dels nivells 
- Aportació del material 
- Reblert i estesa per tongades succesives 
Repàs i piconatge: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entib ació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terr es adequades o sorres, per a aconseguir una 
plataforma amb terres superposades, o el reblert d’ una rasa. 
El material s'ha d'estendre per tongades successive s sensiblement paral·leles a la rasant 
final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de p ermetre la compactació prevista d'acord amb 
els mitjans que s'utilitzin. 
El material que s’utilitzi ha de complir les especi ficacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtingud a en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i s ensiblement paral·leles a la rasant final. 
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 
Les tongades han de quedar compactades adequadament . El grau de compactació ha de ser superior 
al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de comp lir les condicions de filtratge fixades per 
la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a 
condicions generals ha de complir: 
- Mida del granulat:  <= 76 mm 
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- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050) :  <= 5% 
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requerei x l'aprovació explícita de la DF. 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivella t. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requerei x l'aprovació explícita de la DF. 
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geom ètric de la caixa del paviment. 
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les pare ts repassades i a la rasant prevista. 
La superfície compactada no ha de retenir aigua ent ollada en cap punt. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  - 25 mm 
- Planor:  ± 15 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o q uan la temperatura ambient sigui inferior 
a: 
- 0°C en reblert o estesa de grava 
- 2°C en terraplenat amb terres adequades 
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de  drenatge necessaris per a evitar 
entollaments. 
A les vores amb estructures de contenció la compact ació s'ha de fer amb piconadora manual 
(picadora de granota). 
No s'ha de treballar simultàniament en capes superp osades. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tong ada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
S'han de protegir els elements de serveis públics a fectats per les obres. 
ESTESA DE GRAVES PER DRENATGES: 
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials 
estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a  la intempèrie. 
REPÀS I PICONATGE: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura  ambient sigui inferior a 2°C. 
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de f àbrica properes, etc.), no es puguin 
compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a aconseguir la 
densitat de compactació especificada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 
La partida d’obra inclou el subministrament i aport ació del material en cas de graves, tot-u o 
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 
es tracti de terres. 
REPÀS: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 
 
 
E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
E612 - PARETS DE CERÀMICA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Formació de paret de tancament o divisòria, amb pec es per a revestir o d'una o dues cares 
vistes, col·locades amb morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Paret de tancament recolzada 
- Paret de tancament passant 
- Paret divisòria 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig de les parets 
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels f ils 
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 
- Col·locació de les peces humitejant-les i en fila des senceres 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les  accions horitzontals 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les ge lades i de les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascade s i de les esquitxades de morter 
CONDICIONS GENERALS: 
La paret ha de ser no estructural. 
La paret ha de ser resistent a les accions laterals  previstes d’acord l’article 5.4 del CTE-
DB-F i la DT del projecte. 
Ha de ser estable, plana i aplomada. 
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i le s filades han de ser horitzontals. 
La paret ha d'estar travada en els acords amb altre s parets. 
En les cantonades i trobades amb d’altres parets, e l cavalcament de les peces no ha de ser més 
petit que el través de la peça. 
En l’execució de l’element s’han de complir les pre scripcions establertes en l’article 3 de la 
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a  la durabilitat dels component: peces, 
morters i armadures, en el seu cas, en funció de le s classes d’exposició. 
Les parets deixades vistes han de tenir una colorac ió uniforme, si la DF no fixa cap altra 
condició. 
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gru ix de la peça, >= 40 mm 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets exteriors que quedin vistes, els junt s horitzontals han d'estar matats per la 
part superior, si la DF no fixa altres condicions. 
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en el s acords amb altres parets. Sempre que la 
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per  filades alternatives. 
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats d e les peces oberts a l'exterior. Els punts 
singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han  d'estar formats amb maó calat de la 
mateixa modulació. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre e lement estructural superior, cal que hi 
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquel l element. Aquest espai s'ha d'haver 
reblert amb morter, un cop l'estructura hagi adopta t les deformacions previstes, i mai abans 
de 24 h d'haver fet la paret. 
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.  
Les dimensions de les regates han complir amb les e specificacions del article  4.6.6 i de la 
taula 4.8 del DB-SE-F 
Gruix dels junts: 
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 m m 
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm 
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm 
Les juntes dilatació han de cumplir el article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos: 
     - Parcials:  ± 10 mm 
     - Extrems:  ± 20 mm 
- Planor: 
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m  
     - Paret per revestir:  ± 10 mm/2 m  
- Horitzontalitat de les filades: 
     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 
     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/tot al 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
Projecte de Remodelació Recinte Esportiu del Camp d e Futbol de les Oliveres 
 
 

163 
  

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5  mm 
PARET DE TANCAMENT PASSANT: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connec tors que han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resisten t cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen a quests límits, s'ha de revisar l'obra 
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts  afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/ h, s'han de suspendre els treballs i 
assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces s’han de col.locar refregant-les sobre un  llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter. 
Les condicions d’execució han de complir amb el art icle 7 i 8 del DB-SE-F. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el  50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels eleme nts que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4 ,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris  per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, material s diferents dels que normalment conformen 
la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
E614 - PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a  revestir d'una o dues cares vistes, 
col·locades amb morter. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Envà o paredó de tancament 
- Envà o paredó de tancament passant 
- Doble envà articulat 
- Envà pluvial 
- Envà o paredó interior 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de les mires en les cantonades i este sa del fil entre mires 
- Col·locació de les peces 
- Repàs dels junts i neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als imp actes horitzontals. 
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Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i le s filades han de ser horitzontals. 
Les parets deixades vistes han de tenir una colorac ió uniforme, si la DF no fixa cap altra 
condició. 
Els junts han de ser plens i sense rebaves. 
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts  horitzontals han d'estar matats per la 
part superior, si la DF no fixa altres condicions. 
Les obertures han de portar una llinda resistent. 
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'est ar recolzat a sobre d'un element 
estructural horitzontal a cada planta. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig d'eixos: 
     - Parcials:  ± 10 mm 
     - Extrems:  ± 20 mm 
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total 
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5  mm 
- Planor i horitzontalitat de les filades: 
+-------------------------------------------------- ----+ 
¦Acabat de     ¦Planor       ¦    Horitzontalitat      ¦ 
¦la paret      ¦             ¦    de les filades       ¦ 
¦--------------¦-------------¦--------------------- ----¦ 
¦Vista         ¦ ± 5 mm/2 m  ¦ ± 2 mm/m, ± 15 mm/to tal ¦ 
¦Per revestir  ¦± 10 mm/2 m  ¦ ± 3 mm/m, ± 15 mm/to tal ¦ 
+-------------------------------------------------- ----+ 
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT: 
No ha de ser solidari amb elements estructurals ver ticals. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre e lement estructural superior, cal que hi 
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquel l element. Aquest espai s'ha d'haver 
reblert amb morter, un cop l'estructura hagi adopta t les deformacions previstes, i mai abans 
de 24 h d'haver fet la paret. 
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la  paret de tancament, en els brancals, les 
cantonades i els elements no estructurals. Sempre q ue la modulació ho permeti, aquesta travada 
ha de ser per filades alternatives. 
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'ext erior. 
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT: 
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connec tors que han de complir les especificacions 
fixades al seu plec de condicions. 
Cal que estigui recolzada sobre un element resisten t cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, 
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició. 
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no 
estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, a questa travada ha de ser per filades 
alternatives. 
DOBLE ENVÀ ARTICULAT: 
No hi ha d'haver cap lligam entre els dos fulls de l'envà ni entre els plafons verticals de 
cada full. 
Cal que tingui un junt vertical cada 65 cm, alterna tivament a cada un dels fulls. 
Les peces que formen cada plafó han d'estar col·loc ades a trencajunt i les filades han de ser 
horitzontals. 
Els maons perpendiculars als fulls han d'estar trav ats, en filades alternatives, només a un 
d'ells i cal que quedin separats de l'altre amb una  làmina de poliestirè expandit elastificat. 
La travada de cada un dels fulls ha de ser alternat iva. 
L'acord amb qualsevol altre element, horitzontal o vertical, s'ha de fer sense travar. 
Els junts verticals han de quedar marcats a l'engui xat. 
Qualsevol obertura ha de tenir tota l'alçària de l' envà. 
ENVÀ PLUVIAL: 
 Els pilars de lligada han de ser de maó massís o c alat i han d'estar travats per filades 
alternatives amb la paret de suport. 
L'envà ha de quedar travat als pilars de lligada. L a part inferior ha de descansar sobre un 
element resistent i la superior s'ha de protegir de  l'entrada d'aigua de pluja dins la cambra. 
Hi ha d'haver forats de ventilació distribuïts entr e les parts altes i baixes. 
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR: 
No ha de ser solidari amb elements estructurals ver ticals. 
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre e lement estructural superior, cal que hi 
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquel l element. Aquest espai s'ha d'haver 
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reblert amb morter, un cop l'estructura hagi adopta t les deformacions previstes, i mai abans 
de 24 h d'haver fet la paret. 
Fondària de les regates: 
+--------------------------------------+ 
¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦ 
¦----------------¦---------------------¦ 
¦         4      ¦       <= 2          ¦ 
¦         5      ¦     <= 2,5          ¦ 
¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦ 
¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦ 
¦         9      ¦       <= 4          ¦ 
¦        10      ¦       <= 5          ¦ 
+--------------------------------------+ 
Regates: 
- Pendent:  >= 70° 
- A dues cares. Separació (parets per revestir):  > = 50 cm 
- Separació dels marcs:  >= 20 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen a quests límits, s'ha de revisar l'obra 
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts  afectades. 
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/ h, s'han de suspendre els treballs i 
assegurar les parts que s'han fet. 
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter. 
Les peces s’han de col.locar refregant-les sobre un  llit de morter, sempre que ho permeti la 
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti per els junts horitzontal i vertical. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL): 
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d' acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el  50% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests 
paraments. 
Aquests criteris inclouen la col·locació dels eleme nts que configuren l'obertura, com és ara 
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4 ,00 m2 en què aquesta col·locació es compta 
a part. 
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris  per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, material s diferents dels que normalment conformen 
la unitat. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
 
E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E78 - IMPERMEABILITZACIONS AMB PRODUCTES AMORFS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
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Execució d'una capa de cobertura per a impermeabili tzació de paraments horitzontals o 
verticals, mitjançan l’aplicació d’un producte líqu id. 
S'han considerat els materials següents: 
     - Impermeabilització de paraments d’obra mitja nçant cautxú líquid, prèvia imprimació 
específica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
     - Neteja i preparació de la superfície 
     - Aplicació de la emprimació, en el seu cas 
     - Aplicació successiva, amb els intervals d’as secat, de les capes necessàries del 
producte 
CONDICIONS GENERALS: 
La capa d’impermeabilització s’ha d’aplicar als llo cs indicats als plànols o ordenats per la 
D.F. 
El recobriment aplicat ha de formar una capa unifor me i contínua, que ha de cobrir tota la 
superfície a impermeabilitzar. 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les 
definides a la D.T. o en el seu defecte, les especi fcades per la D.F. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu  o si la velocitat del vent és superior a 
50 km/h. 
Les aigües superficials que poden afectar els treba lls s'han de desviar i conduir a fora de 
l'àrea a impermeabilitzar. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigu a a la seva superfície s'han de corregir 
abans de l'execució. 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB CAUTXÚ LÍQUID: 
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura a mbient superior als 10°C. 
La superfície del suport ha de estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material 
engrunat. 
Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de trac tar amb una mà d'imprimació. 
Els treballs no s'han de continuar abans que s'asse qui l'imprimació. 
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de l es persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la D.T. 
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a 
la seva completa finalització. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
IMPERMEABILITZACIÓ AMB CAUTXÚ LÍQUID: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E7B - GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els component s del sistema entre els que s'intercala. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materi als amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
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No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments:  >= 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El suport ha de ser net, sense irregularitats que p uguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas d e persones, equips o materials. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a buits,  d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1 m2 com a màxim: No es dedueixen 
- Obertures de més d'1 m2: Es dedueixen el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material c orresponents a retalls i cavalcaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E8 - REVESTIMENTS 
E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
E811 - ARREBOSSATS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter  de calç, morter mixt o morter porós 
drenant, aplicats en paraments horitzontals o verti cals, interiors o exteriors i formació 
d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de cime nt ràpid. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Arrebossat esquerdejat 
- Arrebossat a bona vista 
- Arrebossat reglejat 
- Formació d'arestes 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Arrebossat esquerdejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final 
Formació d'aresta: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta 
- Cura del morter 
ARREBOSSAT: 
Ha de quedar ben adherit al suport. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remol inat sense lliscar, a l'arrebossat acabat 
no hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textur a uniforme. 
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossa t acabat no hi ha d'haver pols, ni 
fissures, forats o d'altres defectes. 
Gruix de la capa: 
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm 
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm 
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Arrebossat reglejat: 
- Distància entre mestres:  <= 150 cm 
Toleràncies d'execució per l'arrebossat: 
- Planor: 
     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 
     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm 
     - Acabat reglejat:  ± 3 mm 
- Aplomat (parament vertical): 
     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 
- Nivell (parament horitzontal): 
     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta 
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reg lejat: 
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm 
FORMACIÓ D'ARESTA: 
Ha de ser recta i contínua. 
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sob repassi els límits de 5°C i 35°C, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogu i. Si, un cop executat el treball, es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades. 
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interi ors cal que la coberta s'hagi acabat, per 
als paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües. 
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar  el material durant l'adormiment. 
ARREBOSSAT: 
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'an ar fixats als paraments i no dificultin 
l'execució del revestiment. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, net s i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar ll ançant amb força el morter contra els 
paraments. 
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mes tres amb el mateix morter a les cantonades 
i als racons. 
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres  amb el mateix morter, als paraments, 
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les ares tes i les mestres han d'estar ben 
aplomades. 
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en d ues capes: la primera prement amb força 
sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l' anterior. 
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els 
paraments. 
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humid a la capa d'arrebossat. 
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter. 
Per a fer assecatges artificials es requereix l'aut orització explícita de la DF. 
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o 
s'hagi adormit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ARREBOSSAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res d'acord amb els criteris següents: 
En paraments verticals: 
- Obertures <= 2,00: No es dedueixen 
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 5 0% 
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100% 
En paraments horitzontals: 
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100% 
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Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En  cas de deduir-se el 100% del forat cal 
amidar també  aquests paraments. 
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements q ue configuren les obertures, com és ara 
bastiments que s'hagin embrutat. 
FORMACIÓ D'ARESTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E82 - ENRAJOLATS 
E824 - ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE CERÀMICA ESMALTADA BRILLANT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en par aments verticals, interiors o exteriors, en 
faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrima dors. 
S’han considerat els revestiments següents: 
- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada 
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de dif erents colors 
- Enrajolat amb rajola ceràmica vidrada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola 
existent, en interiors 
S'han considerat els morters següents: 
- Morter adhesiu 
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçà ria inferior o igual a 3 m 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre  el suport 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esq uerdades, escantonades ni tacades. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i h an de formar una superfície amb la planor i 
l'aplomat previstos. 
El color i la textura, en revestiments fets amb pec es de forma regular, ha de ser uniforme en 
tota la superfície. 
L'especejament ha de complir les especificacions su bjectives requerides per la DF. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb  beurada de ciment gris o blanc i, 
eventualment, colorants, si la DF no fixa d’altres condicions. 
Cal preveure junts de dilatació, que s'han de segel lar amb silicona. 
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua 
entre les peces i el parament. 
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parame nt s'ha de deixar un junt segellat amb 
silicona. 
Superfície de revestiment entre junts de dilatació:   <= 20 m2 
Junts: 
+-------------------------------------------------- ---+ 
¦  Situació   ¦   Distància entre  ¦   Amplària del s  ¦ 
¦del parament ¦ junts de dilatació ¦junts de dilata ció¦ 
¦             ¦        (m)         ¦       (mm)       ¦ 
¦-------------¦--------------------¦--------------- ---¦ 
¦  Interior   ¦       <= 8         ¦       >= 10      ¦ 
¦  Exterior   ¦       <= 3         ¦       >= 10      ¦ 
+-------------------------------------------------- ---+ 
Gruix del morter: 
+---------------------------------+ 
¦Tipus de morter ¦Gruix del morter¦ 
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¦                ¦      (mm)      ¦ 
¦----------------¦----------------¦ 
¦    Morter      ¦     10 - 15    ¦ 
¦ Morter adhesiu ¦      2 - 3     ¦ 
+---------------------------------+ 
ENRAJOLAT: 
Els junts del revestiment han de ser rectes. 
Amplària dels junts i planor: 
+-------------------------------------------------- ----------------------+ 
¦    Tipus rajola     ¦ Situació  ¦ Amplària junts¦  Tolerància¦ Planor   ¦ 
¦                     ¦ parament  ¦      (mm)     ¦     (mm)   ¦(mm/2 m)  ¦ 
¦---------------------¦-----------¦---------------¦ -----------¦----------¦ 
¦Comuna d'elaboració  ¦ interior  ¦      >= 1     ¦    ± 0,5   ¦  ± 2     ¦ 
¦mecànica o fina,     ¦-----------¦---------------¦ -----------¦----------¦ 
¦valència, esmaltada o¦ exterior  ¦      >= 1     ¦    ± 1     ¦  ± 2     ¦ 
¦vidriada             ¦           ¦               ¦            ¦          ¦ 
¦---------------------¦-----------¦---------------¦ -----------¦----------¦ 
¦Comuna d'elaboració  ¦ interior  ¦      >= 5     ¦    ± 2     ¦  ± 4     ¦ 
¦   manual            ¦-----------¦---------------¦ -----------¦----------¦ 
¦                     ¦ exterior  ¦      >= 5     ¦    ± 2     ¦  ± 4     ¦ 
¦---------------------¦-----------¦---------------¦ -----------¦----------¦ 
¦Refractària o Gres   ¦         - ¦           -   ¦    ± 1     ¦  ± 2     ¦ 
+-------------------------------------------------- ----------------------+ 
Toleràncies d'execució: 
- Paral·lelisme entre els eixos dels junts:  ± 1 mm /m 
- Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eix os dels junts): ± 2 mm/2 m 
- Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m 
TRENCADÍS: 
La composició del trencadís ha de seguir les especi ficacions indicades a la DT 
Ha de tenir la distribució de formes i condicions d e planor i aplomat previstos. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sob repassi els límits de 5°C i 35°C, la 
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogu i. Si un cop executat el treball es donen 
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han 
d'enderrocar i refer les parts afectades. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
ENRAJOLAT: 
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU: 
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals 
solubles que puguin impedir l'adherència del morter  adhesiu. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons  les instruccions del fabricant. S'ha 
d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha  de marcar aquesta superfície amb una 
aplanadora dentada  (les dents han de tenir entre 5  i 8 mm de fondària). 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, net s i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per no absorbir l'aigua del morter. 
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la  peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
En revestiment de paraments, amb deducció de la sup erfície corresponent a obertures d'acord 
amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1,00 m2 i <= 2,00 m2: Es dedueix el 5 0% 
- Obertures > 2,00 m2: Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l’amidament inclou la feina de 
fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas  de deduir-se el 100% del forat cal amidar 
també aquests paraments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E83 - APLACATS 
E83A - APLACATS DE PEDRA DE GRES TREBALLADA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Revestiments realitzats amb peces de morter de cime nt, pedra natural o artificial. 
S’han contemplat els següents tipus de revestiments : 
- Revestiments aplicats en paraments verticals, int eriors o exteriors i en faixes exteriors, 
horitzontals o verticals, fixats amb morter i eleme nts metàl·lics (ganxos o platines) 
- Revestiments muntats sobre estructura metàl.ica d e suport per a formació de façana ventilada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
En els revestiments de peces fixades amb morter i g anxos: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Col·locació de les peces 
- Rejuntat dels junts 
- Neteja del parament 
En els revestiments per a la formació de façana ven tilada: 
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Comprovació de la planimetria de la façana 
- Col.locació de la estructura de suport 
- Replanteig de l'especejament en el parament 
- Fixació de les peces a la estructura de suport 
- Neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esq uerdades, escantonades ni tacades. 
El color i la textura han de ser uniformes en tota la superfície. 
Les peces han de quedar ben subjectades han de form ar una superfície amb la planor i l'aplomat 
previstos. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
L'especejament ha de complir les especificacions su bjectives requerides per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 2 mm/2 m 
- Sobreplom cap a l'interior:  ± 2 mm/2 m 
- Sobreplom cap a l'exterior:  Nul 
REVESTIMENTS DE PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS: 
Els junts entre les peces de pedra, han d’estar reb lerts i rejuntats amb beurada de ciment 
blanc i, eventualment, colorants, si la DF no espec ifica d’altres condicions. 
Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixa ció (ganxos o platines) d'acer inoxidable, 
col·locats en el junt horitzontal superior, en el c as dels ganxos o distribuïdes entre els 
junts horitzontals, en el cas de platines. Ha de po rtar dos separadors de policlorur de vinil 
en el junt horitzontal. 
Nombre de ganxos per peça:  >= 2 
Separació entre fixacions:  <= 80 cm 
Penetració de la fixació dins de l'obra:  >= 3,5 cm  
Morter d'unió de la fixació:  Ciment pòrtland i sor ra de dossificació 1:3 
REVESTIMENTS PER A LA FORMACIÓ DE FAÇANA VENTILADA:  
El conjunt de la estructura de suport ha de ser est able i les deformacions han d’estar dintre 
dels paràmetres admissibles. 
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical. 
Els perfils han de quedar alineats. 
Per a la subjecció de les peces es farà servir el s istema de fixacions subministrat pel 
fabricant. Tots els materials han de ser compatible s entre si i adequats a les càrregues que 
han de suportar. Queda expressament prohibit fer mo dificacions en el sistema de fixació de les 
peces. 
Els junts entre les peces ha de ser uniforme. No s’ han de transmetre esforços entre les peces 
ni entre aquestes i la estructura. 
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Els punts singulars de la façana s’han de resoldre amb les peces adequades i han d’oferir la 
mateixa resistència que la resta del conjunt.  
 
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. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
Un cop acabades les tasques de col.locació el reves timent, aquest s’ha de netejar i s’han de 
retirar de l’obra les restes de peces i els materia ls sobrants. 
REVESTIMENTS DE PECES FIXADES AMB MORTER I GANXOS: 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, net s i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de 
col·locar-les. 
Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i despr és s'ha de reblir l'espai entre la peça i 
el suport. 
No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació rect a. 
REVESTIMENTS PER A LA FORMACIÓ DE FAÇANA VENTILADA:  
El muntatge de la estructura de suport s’ha de fer seguint les instruccions de la documentació 
tècnica del fabricant. S’ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les caracter ístiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada realment, amidada segons  les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E83B - APLACATS DE PEDRA CALCÀRIA TREBALLADA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Revestiments realitzats amb peces de morter de cime nt, pedra natural o artificial, aplicats en 
paraments verticals, interiors o exteriors i en fai xes exteriors, horitzontals o verticals, 
fixats amb morter i elements metàl·lics (ganxos o p latines). 
S'han considerat els tipus de fixació següents: 
     - Amb elements metàl·lics, ganxos o platines, fixats amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
     - Neteja i preparació de la superfície de supo rt 
     - Replanteig de l'especejament en el parament 
     - Col·locació de les peces 
     - Rejuntat dels junts 
     - Neteja del parament 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esq uerdades, escantonades ni tacades. 
El color i la textura han de ser uniformes en tota la superfície. 
Les peces han de quedar ben adherides al suport i h an de formar una superfície amb la planor i 
l'aplomat previstos. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Els junts entre les peces de pedra, han d’estar reb lerts i rejuntats amb beurada de ciment 
blanc i, eventualment, colorants, si la D.F. no esp ecifica d’altres condicions. 
L'especejament ha de complir les especificacions su bjectives requerides per la D.F. 
Toleràncies d'execució: 
     - Planor:  ± 2 mm/2 m 
     - Sobreplom cap a l'interior:  ± 2 mm/2 m 
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     - Sobreplom cap a l'exterior:  Nul 
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ: 
Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixa ció (ganxos o platines) d'acer inoxidable, 
col·locats en el junt horitzontal superior, en el c as dels ganxos o distribuïdes entre els 
junts horitzontals, en el cas de platines. Ha de po rtar dos separadors de policlorur de vinil 
en el junt horitzontal. 
Nombre de ganxos per peça:  >= 2 
Separació entre fixacions:  <= 80 cm 
Penetració de la fixació dins de l'obra:  >= 3,5 cm  
Morter d'unió de la fixació:  Ciment pòrtland i sor ra de dossificació 1:3 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
APLACAT AMB PECES DE PEDRA: 
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5° C, amb vents de velocitat inferior als 50 
km/h i sense pluja. 
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, net s i humits. Si cal, es poden repicar abans. 
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h. 
COL·LOCACIÓ AMB ELEMENTS METÀL·LICS DE FIXACIÓ: 
La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de 
col·locar-les. 
Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i despr és s'ha de reblir l'espai entre la peça i 
el suport. 
No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació rect a. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
APLACAT AMB PECES DE PEDRA: 
m2 de superfície executada realment, amidada segons  les especificacions del projecte. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E89 - PINTATS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 
mitjançant diferents capes aplicades en obra. 
S’han considerat els tipus de superficies següents:  
     - Superfícies de fusta 
     - Superfícies metàl·liques (acer, acer galvani tzat, coure) 
     - Superfícies de ciment, formigó o guix 
S'han considerat els elements següents: 
     - Estructures 
     - Paraments 
     - Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 
     - Elements de protecció (baranes o reixes) 
     - Elements de calefacció 
     - Tubs 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
     - Preparació de la superfície a pintar, fregat  de l’òxid i neteja prèvia si és el cas, 
amb aplicació de les capes d'emprimació, de protecc ió o de fons, necessàries i del tipus 
adequat segons la composició de la pintura d'acabat  
     - Aplicació successiva, amb els intervals d’as secat, de les capes de pintura d'acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses  ni d'altres defectes. 
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura un iformes. 
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s 'hagin protegit totes les cares però que 
només s'hagin pintat les visibles. 
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PINTAT A L'ESMALT: 
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 12 5 micres 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs si es donen les condici ons següents: 
     - Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
     - Humitat relativa de l'aire > 60% 
     - En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,   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 sens e pols, taques ni greixos. 
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes  del suport amb massilla, segons les 
instruccions del fabricant. 
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobree scalfats. 
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir  d'acord amb les instruccions del fabricant 
i l'autorització de la D.F. 
Quan el revestiment estigui format per mes d'una ca pa, la primera capa s'ha d'aplicar 
lleugerament diluïda, segons les instruccions del f abricant. 
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, 
durant i després de l'aplicació. 
No s'admet la utilització de procediments artificia ls d'assecatge. 
SUPERFÍCIES DE FUSTA: 
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o in sectes, ni ha de tenir d'altres defectes. 
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en dife rents punts i a una fondària mínima de 5 
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o f ustes toves i a un 12% per a frondoses o 
fustes dures. 
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substitui r-los per falques de fusta de les mateixes 
característiques. Els nusos sans que tenen exsudaci ó de resina s'han de tapar amb goma laca. 
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregi r i eliminar els possibles defectes amb 
massilla, segons les instruccions del fabricant; pa ssar paper de vidre en la direcció de les 
vetes i eliminar la pols. 
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, C OURE): 
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sens e pols, taques, greixos ni òxid. 
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibl es incrustacions de ciment o de calç i s'ha 
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'apl icar les dues capes d'emprimació 
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura. 
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX: 
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engr unades. 
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit pe r tal de garantir una bona adherència. Ha 
de tenir una humitat inferior al 6% en pes. 
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescènci es, les floridures i les sals. 
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'ap licar la pintura: 
+---------------------------------------------+ 
¦Material superficie  ¦ Hivern  ¦   Estiu     ¦ 
¦---------------------¦---------¦-------------¦ 
¦       Guix          ¦3 mesos  ¦   1 mes     ¦ 
¦---------------------¦---------¦-------------¦ 
¦      Ciment         ¦ 1 mes   ¦ 2 setmanes  ¦ 
+---------------------------------------------+ 
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherèn cia del lliscat de guix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D’ACER O  PORTES ENROTLLABLES: 
m2 de superfície realment pintada segons les especi ficacions de la D.T. 
Cal considerar el desenvolupament del perímetre. 
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
     - Obertures <= 1 m2: 0% 
     - Obertures entre 1 i 2 m2: 50% 
     - Obertures > 2 m2: 100% 
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements qu e configuren l'obertura com és ara, 
bastiments que s'hagin embrutat. 
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PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX, FINESTRES, BA LCONERES, PORTES VIDRIERES, CEGUES O 
EXTENSIBLES: 
m2 de superfície real amidada segons les especifica cions de la D.T 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertu res d’acord amb els criteris següents: 
     - Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 
     - Obertures > 4 m: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen la superfície dels parame nts laterals de l’obertura en una fondària 
de 30 cm, com a màxim, excepte en el cas d’oberture s de més de 4,00 m2, en que aquesta 
superfície s’ha d’amidar expressament. 
Inclouen igualment la neteja dels elements que conf iguren l’obertura, com ara bastiments que 
s’hagin embrutat. 
Deducció de la superfície corresponent a l'envidram ent per a peces amb una superfície 
envidrada de: 
     - Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 
     - Menys del 75% i més del 50% del total: Es de dueix el 25% 
     - Menys del 50% del total o amb barretes: No e s dedueix 
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'inc rementar el 50% 
PINTAT D’ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la D.T. 
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ: 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9 - PAVIMENTS 
E93 - SOLERES I RECRESCUDES 
E936 - SOLERES DE FORMIGÓ 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de solera amb formigó vibrat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació del formigó 
- Execució de junts de formigonat 
- Protecció i cura del formigó fresc 
CONDICIONS GENERALS: 
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 
La superfície acabada ha d'estar reglejada. 
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el  nivell previstos. 
Ha de tenir junts transversals de retracció cada 25  m2 i la distància entre ells no ha de ser 
de més de 5 m. El junts han de ser d'una fondària > = 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. 
Ha de tenir junts de dilatació, a distàncies no sup eriors als 30 m, de tot el gruix del 
paviment. També s'han de deixar junts en els acords  amb d'altres elements constructius. 
Aquests junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d' estar reblerts amb poliestirè expandit. 
Els junts de formigonament han de ser de tot el gru ix del paviment i s'ha de procurar de fer-
los coincidir amb els junts de retracció. 
Resistència característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies: >= 0,9 x 
Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix: - 10 mm, + 15 mm 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambi ent entre 5°C i 40°C. 
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta , sense que es produeixin segregacions. 
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Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de 
mantenir la superfície del formigó humida. Aquest p rocés ha de durar com a mínim: 
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h se güents a la seva formació. 
 
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 d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen  
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
E9D - PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
E9DB - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT  
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de paviment de rajola de gres premsat o ex truït col·locat amb morter adhesiu. 
S’han considerat les següents col·locacions: 
- A truc de maceta 
- A estesa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Col.locació a truc de maceta: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb mor ter adhesiu 
- Reblert dels junts 
Col.locació a l’estesa: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces del paviment 
- Assentament de les peces col·locades 
- Reblert dels junts amb beurada de ciment 
CONDICIONS GENERALS: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, es querdades, escantonades ni d'altres 
defectes superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el c olor uniformes. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han  de formar una superfície plana. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
L'especejament ha de complir les condicions subject ives requerides per la DF. 
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la  superfície per pavimentar. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels  junts): ± 2 mm/2 m 
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA: 
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre. 
Els junts s'han de reblir amb morter. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
COL·LOCAT A ESTESA: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
Projecte de Remodelació Recinte Esportiu del Camp d e Futbol de les Oliveres 
 
 

177 
  

Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1  a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre. 
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment b lanc i, eventualment, amb colorants. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >=  5°C. 
La superfície del suport ha de ser neta i seca. 
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per  tal d'evitar possibles diferències de 
tonalitat. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar  amb aplanadora dentada, segons les 
instruccions del fabricant. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una super fície contínua d'assentament i s'han de 
collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i de sprés s'han de reblir els junts. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h se güents a la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen  
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9DC - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCEL.LÀNIC 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de paviment de rajola de gres premsat o ex truït col·locat amb morter adhesiu. 
S’han considerat les següents col·locacions: 
- A truc de maceta 
- A estesa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Col.locació a truc de maceta: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb mor ter adhesiu 
- Reblert dels junts 
Col.locació a l’estesa: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de la base de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces del paviment 
- Assentament de les peces col·locades 
- Reblert dels junts amb beurada de ciment 
CONDICIONS GENERALS: 
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, es querdades, escantonades ni d'altres 
defectes superficials. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el c olor uniformes. 
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han  de formar una superfície plana. 
S'han de respectar els junts propis del suport. 
L'especejament ha de complir les condicions subject ives requerides per la DF. 
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la  superfície per pavimentar. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
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- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels  junts): ± 2 mm/2 m 
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA: 
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre. 
Els junts s'han de reblir amb morter. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts: ± 2 mm 
COL·LOCAT A ESTESA: 
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1  a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el 
perímetre. 
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment b lanc i, eventualment, amb colorants. 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >=  5°C. 
La superfície del suport ha de ser neta i seca. 
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per  tal d'evitar possibles diferències de 
tonalitat. 
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar  amb aplanadora dentada, segons les 
instruccions del fabricant. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una super fície contínua d'assentament i s'han de 
collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i de sprés s'han de reblir els junts. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h se güents a la seva col·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim: No es dedueixen  
- Obertures de més d'1,00 m2: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
E9U - SÒCOLS 
E9U2 - SÒCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Sòcols formats amb peces col·locades a truc de mace ta amb morter. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de les peces a truc de maceta amb mor ter 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja del sòcol acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, tre ncades, escantonades ni tacades. 
No hi ha d'haver ressalts entre les peces. 
La superfície acabada ha de tenir la textura i el c olor uniformes. 
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, be n adherides al suport i han de formar una 
superfície plana i llisa. 
S'han de respectar els junts estructurals. 
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entr e elles >= 1 mm. 
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment b lanc i, eventualment, amb colorants. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell: ± 5 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Celles:  <= 1 mm 
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- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sob repassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop 
fets els treballs es donaven aquestes condicions, s 'ha de revisar la feina feta 48 h abans i 
s'han de refer les parts afectades. 
Els paraments d'aplicació han de ser nets i humits.  Si convé, abans s'han de repicar. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat nec essària per no absorbir l'aigua del morter. 
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una super fície contínua d'assentament i s'han de 
collar amb morter de gruix >= 1 cm. 
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la sup erfície. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions d el projecte, amb deducció de la llargària 
corresponent a obertures d'acord amb els criteris s egüents: 
- Obertures d'1,00 m d'amplària, com a màxim: Es de dueix el 50% 
- Obertures de més d'1,00 m d'amplària: Es dedueix el 100% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
EAF - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat  o lacat, amb tots els seus mecanismes per 
a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i 
amb els tapajunts col·locats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Finestres o balconeres: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o  balconera 
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de ba se i segellat 
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 
- Col·locació dels mecanismes 
- Col·locació dels tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
Portes: 
- Replanteig 
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i  segellat dels junts 
- Muntatge de les fulles mòbils 
- Eliminació dels rigiditzadors 
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts 
- Neteja de tots els elements 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformac ions dels angles, al nivell i al pla 
previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bas timent. 
Els ribets i els junts de materials tous han de ser  nets i han de quedar lliures. 
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir e ls valors d'aillament tèrmic i acústic 
previstos. 
Franquícia entre la fulla i el bastiment:  <= 0,2 c m 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 5 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm/m 
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- Aplomat:  ± 2 mm/m 
- Pla previst del bastiment respecte de la paret:  ± 2 mm 
FINESTRES O BALCONERES: 
El bastiment ha de estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca 
mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 c m com a màxim, i a menys de 30 cm dels 
extrems. 
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de  mantenir els valors de permeabilitat a 
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent  indicats a la DT. 
PORTES: 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra amb ancorat ges galvanitzats, separats 60 cm com a 
màxim, i a menys de 30 cm dels extrems. 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm,  <= 0,4 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveur e els gruixos dels acabats del parament o 
del suport al qual estigui subjecte. 
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garante ixin la protecció del bastiment contra 
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'alt res que mantinguin l'escairat fins que 
quedi ben travat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EAN - BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERE S, PORTES I ARMARIS 
EAN5 - BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Bastiments de base amb tubs d'acer pintat o galvani tzat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Obertura dels caixetins per a introduir les potes  de fixació 
- Fixació definitiva i neteja 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels ang les, i al nivell i al pla previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bas timent. 
Si el perfil no està galvanitzat, haurà d'estar pin tat amb dues mans d'emprimació antioxidant. 
Ha d'estar travat a l'obra per mitjà dels elements d'ancoratge. 
La unió del bastiment de base amb la paret o el sup ort ha d'estar segellada en tot el 
perímetre. 
Distància entre elements travats a l'obra:  <= 60 c m 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat (enfora):  3 mm 
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ±  2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment de bas e ha de ser segons el gruix que tingui 
l'acabat del parament. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locaci ó del bastiment, que és imputable a la 
unitat d'obra d'execució de la paret on va col·loca t si la superfície del bastiment és igual o 
inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica d e col·locació de bastiments en altre cas. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EANA - BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A PORTES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Bastiments de fusta, col·locats directament sobre f àbrica. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Bastiments de base per a folrar 
- Bastiments de base per a pintar 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia , aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformac ions dels angles, al nivell i al pla 
previstos. 
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bas timent. 
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d 'ancoratges galvanitzats. 
Si els muntants del bastiment no s'encasten en el p aviment, s'han de fixar a aquest paviment 
per mitjà de fixacions mecàniques. 
Distància entre ancoratges:  <= 60 cm 
Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm 
Nombre ancoratges al cabiró superior: 
- Amplària 40 <= a <= 100 cm:  2 
- Amplària 100 <= a <= 175 cm:  3 
- Amplària > 175 cm:  4 
Encastament dels muntants en el paviment:  >= 5 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
- Pla previst del bastiment respecte a la paret:  ±  2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del 
parament. La manera de col·locar el bastiment ha de  fer possible la col·locació posterior del 
tapajunts. 
S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garant eixin la protecció del bastiment contra els 
impactes durant tot el procés constructiu i d'altre s que mantinguin l'escairat fins que quedi 
ben travat a l'obra. En treure aquestes proteccions  s'han de tapar els forats amb materials 
adequats (massilles, tacs, etc.). 
El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que  aquesta es va aixecant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locaci ó del bastiment, que és imputable a la 
unitat d'obra d'execució de la paret on va col·loca t si la superfície del bastiment és igual o 
inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica d e col·locació de bastiments en altre cas. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EAQ - FULLES DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el basti ment amb tota la ferramenta, frontisses, 
pany, etc. 
S'han considerat les portes següents: 
- Exteriors 
- Interiors 
- D'armari 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Presentació de la porta 
- Rectificació si cal 
- Col·locació de la ferramenta 
- Fixació definitiva 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç. 
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastim ent per mitjà de dos passadors. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat:  ± 3 mm 
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ±  1 mm 
- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm 
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS 
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2  cm 
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm,  <= 0,4 cm 
Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3 
PORTES D'ARMARI: 
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment:  >= 3 
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment:  >=2 
Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2  cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constru ctiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EAR - PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SE RVEIS COMUNS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Portes de grans dimensions amb els accessoris i mec anismes necessaris per a possibilitar el 
seu accionament manual o automàtic, col·locades sob re fàbrica. 
S'han considerat els elements següents: 
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- Porta basculant amb una o dues fulles, amb o sens e portes laterals, amb o sense tarja fixe 
de ventilació superior, compensada amb molles d'ace r o amb contrapès lateral amb tots els 
mecanismes d'accionament i amb pany. 
- Porta enrotllable amb les guies, el corró compens at amb molles laterals i el pany. 
- Porta extensible de ballesta de perfils d'acer. 
- Porta plegable d’apertura ràpida vertical, amb to ts els mecanismes d’accionament elèctric i 
amb pany. 
- Porta seccional amb funcionament manual o amb ope rador electromecànic amb tots els 
mecanismes d’accionament i amb pany. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Portes basculants: 
- Replanteig 
- Col·locació i ancoratge de guies, politges, etc. 
- Muntatge de la porta 
- Muntatge dels contrapesos o motlles 
- Equilibrat de la porta 
- Neteja i protecció 
Portes enrotllables: 
- Replanteig 
- Col·locació de les guies i rejuntat amb l'obra de  fàbrica 
- Muntatge del corró, la persiana i els accessoris 
- Compensat de la persiana 
- Neteja i protecció 
Portes extensibles: 
- Replanteig 
- Fixació de les guies superiors 
- Fixació de la guia inferior 
- Fixació dels bastiments laterals 
- Muntatge de la ballesta 
- Neteja i protecció del conjunt 
Portes ràpides: 
- Replanteig 
- Col·locació i ancoratge de l’estructura autoporta nt 
- Muntatge de la porta 
- Muntatge dels mecanismes d’accionament i connexio nat elèctric 
- Equilibrat de la porta 
- Neteja i protecció 
Portes seccionals: 
- Replanteig 
- Col·locació i ancoratge de guies, politges, etc. 
- Muntatge de la porta 
- Muntatge dels mecanismes d’accionament 
- Connexionat elèctric, en el cas d’accionament amb  operador electromecànic 
- Equilibrat de la porta 
- Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
La porta ha de quedar al nivell i al pla previstos.  
Els mecanismes de lliscament han de garantir un acc ionament suau i silenciós. 
Les guies han de quedar fixades als paraments per m itjà d'ancoratges galvanitzats. 
Distància entre ancoratges: 
- Porta basculant, extensible, ràpida o seccional:  <= 60 cm 
- Porta enrotllable:  <= 50 cm 
Distància dels ancoratges als extrems:  <= 30 cm 
Franquícia fulla-paviment:  <= 10 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell previst:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 1 mm 
- Aplomat de les guies:  ± 2 mm 
- Pla previst respecte a les parets:  ± 2 mm 
- Franquícia fulla-paviment:  ± 2 mm 
PORTA BASCULANT, ENROTLLABLE, EXTENSIBLE O SECCIONAL: 
Ha de tenir topalls fixats als paraments per tal d' evitar cops al obrir-la. 
PORTA BASCULANT: 
Contrapès lateral: 
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- Ha d'anar muntat dins d'una caixa registrable en tota la seva alçada i ha de tenir fre de 
caiguda 
- Ha de ser únic i ha d'estar connectat per mitjà d e cables als dos laterals de la fulla 
PORTA RÀPIDA O SECCIONAL: 
Els accessoris i automatismes d’obertura i tancamen t han d’estar situats a la posició indicada 
a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF . 
Ha de tenir fetes les connexions elèctriques, d'aco rd amb l'esquema de la DT o les 
instruccions del fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de fixar definitivament les guies, s'ha de pr ocedir a la col·locació de la fulla i a la 
seva anivellació i aplomat. 
PORTA RÀPIDA O SECCIONAL: 
No s'han de produir danys a les portes ni als mecan ismes durant el procés de muntatge. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PORTA BASCULANT: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT . 
PORTA ENROTLLABLE, EXTENSIBLE, RÀPIDA O SECCIONAL: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTE-PPA/1976 Particiones: PUERTAS DE ACERO. 
 
 
EAS - PORTES TALLAFOCS 
EASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica , d’accionament manual o automàtic per 
termofusible. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Portes de fulles batents 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Comprovació prèvia de que les dimensions del fora t i de la porta són compatibles 
- Replanteig en el forat de la situació dels elemen ts d'ancoratge 
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura. 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell prev ist. 
Ha d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
- Anivellament:  ± 1 mm 
- Aplomat:  <= 3 mm (enfora) 
PORTES DE FULLES BATENTS: 
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de ma nera que l'obertura de la porta no 
disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació. 
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura:  1 m ( ± 50 mm ) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han 
de quedar tapats amb massilles, tacs, etc. 
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les  cares de contacte entre el bastiment i les 
fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha  de regular amb la posició de les 
frontisses de les fulles. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI. 
 
 
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
EB1 - BARANES 
EB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB1218AM. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l’ampit de la barana, 
col·locades en la seva posició definitiva i ancorad a amb morter de ciment o formigó o amb 
fixacions mecàniques. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o f ormigó o amb fixacions mecàniques 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Barana metàl.lica: 
- Replanteig 
- Preparació de la base 
- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratge s 
CONDICIONS GENERALS: 
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició  prevista en la DT. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el trave sser superior, ha de ser l'especificada en 
el projecte o la indicada per la DF. 
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la baran a s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm 
de l'element que provoqui l'esmentada variació d'al çada. 
L’estructura pròpia de la barana ha de resistir una  força horitzontal, uniformement 
distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la bora superior de l’element, si 
aquest està situat a menys alçada. El valor caracte rístic de la de força ha de ser de: 
- Categoria d’ús C5:  3 kN/m 
- Categories d’ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 
- Resta de categories:  0,8 kN/m 
(Les categories d’ús es defineixen en l’apartat 3.1 .1 del CTE DB SE AE) 
La part inferior de les baranes de les escales de l es zones destinades al públic en 
establiments d’ús comercial o d’ús pública concurrè ncia, en zones comunes d’edificis d’ús 
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d’ estar separada una distància de 50 mm com a 
màxim de la línea d’inclinació de l’escala. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Horitzontalitat:  ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm/m 
BARANA METÀL.LICA: 
Els muntants han de ser verticals. 
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb anco ratges d'acer collats amb morter de ciment 
pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, prot egits contra la corrosió. 
Sempre que sigui possible s'han de fixar els traves sers superiors a les parets laterals per 
mitjà d'ancoratges. 
Els trams de la barana han d'estar units, per solda dura si són d'acer o per una peça de 
connexió si són d'alumini. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 10 mm 
- Separació entre muntants:  Nul·la 
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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 a ltres objectes que es puguin haver ficat 
des del moment de la seva execució fins al moment d e la col·locació dels ancoratges. 
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap  muntant. 
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, p latines o angulars. L'elecció depèn del 
sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix d e les pilastres i la vora dels elements 
resistents. 
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà  de junts de dilatació de 40 mm d'amplària 
entre elements. 
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER: 
El material conglomerant o adhesiu amb que es reali tzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de 
començar l'adormiment. 
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments n i vibracions del element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU. 
*NTE-FDB/1976 Fachadas. Defensa. BARANDILLAS 
 
 
EC - ENVIDRAMENTS 
EC1 - VIDRES PLANS 
EC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta,  acer, alumini o PVC o entregat directament 
sobre buit d’obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre 
laminat. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Vidre laminar de seguretat 
S'han considerat les formes de col·locació següents : 
     - Col·locació amb llistó de vidre 
     - Col·locació amb perfils conformats de neoprè  
     - Col·locació amb màstic sobre buit d’obra irr egular 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Col·locació amb llistó de vidre: 
     - Neteja dels perfils de suport 
     - Aplicació d'una primera capa de màstic en el  perímetre 
     - Col·locació de les falques de recolzament 
     - Col·locació de la fulla de vidre en el basti ment 
     - Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'esp ai entre el vidre i el galze 
     - Col·locació del llistó perimetral 
     - Allisat del màstic i neteja final 
Col·locació amb perfils conformats de neoprè: 
     - Neteja dels perfils de suport 
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     - Col·locació del perfil conformat en el perím etre de la fulla de vidre 
     - Col·locació de la fulla de vidre en el basti ment 
Col·locació amb màstic sobre buit d’obra irregular:  
     - Confecció de plantilles 
     - Retall a mida del vidre 
     - Neteja i preparació del suport 
     - Aplicació d’una primera capa de màstic en el  perímetre del buit 
     - Col·locació de la fulla de vidre en el buit d’obra 
     - Fixació del vidre al buit d’obra 
     - Aplicació d’un cordó de màstic omplint l’esp ai entre el vidre i el buit 
     - Allisat del màstic i neteja final 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport. 
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. 
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni a mb formigó o metalls. 
Tots els materials utilitzats han de ser compatible s entre ells. 
El conjunt ha de ser totalment estanc. 
Quan el vidre és reflector, la superfície reflector a ha d'anar col·locada a l'exterior. 
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancamen ts amb orificis de drenatge. 
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'e star col·locats de manera que la cara 
exposada a les agressions coincideixi amb la indica da com a tal pel fabricant. 
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l 
Alçària del galze i franquícia perimetral: 
     - Vidre laminar o simple: 
+-------------------------------------------------+  
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia  ¦  
¦ vidre  ¦   vidre      ¦   galze    ¦perimetral  ¦  
¦  (mm)  ¦    (m)       ¦   (mm)     ¦   (mm)     ¦  
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦  
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 10   ± 1,0 ¦  2   ± 0,5 ¦  
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 12   ± 1,0 ¦  3   ± 0,5 ¦  
¦ <= 10  ¦    3 - 5     ¦ 16   ± 1,5 ¦  4   ± 0,5 ¦  
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦  
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦  
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦  
¦        ¦   <= 0,8     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦  
¦        ¦  0,8 - 3     ¦ 16   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦  
¦  > 10  ¦    3 - 5     ¦ 18   ± 1,5 ¦  5   ± 0,5 ¦  
¦        ¦    5 - 7     ¦ 20   ± 2,0 ¦  5   ± 0,5 ¦  
¦        ¦    > 7       ¦ 25   ± 2,5 ¦  6   ± 1,0 ¦  
+-------------------------------------------------+  
Franquícia lateral i amplària del galze: 
+-------------------------------------------------- -----------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galz e                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Fran quícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------- -----------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                  ¦ 
+-------------------------------------------------- -----------------+ 
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins 
a 2 mm. 
Toleràncies d'execució: 
     - Franquícia lateral i amplària del galze: 
          - Vidre de protecció al foc i vidre lamin ar: 
+----------------------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦ 
¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦ 
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦ 6 -  7 ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦ 
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦18 - 20 ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 2,5    ¦ 
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
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¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦ 
¦ 6 - 7  ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦18 - 20 ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 3,0    ¦ 
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
+----------------------------------------------+ 
VIDRE TREMPAT: 
El vidre ha de portar totes les manufactures necess àries per a la seva posada a l'obra i no 
s'admet cap manufactura posterior. 
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una  làmina de neoprè entre el vidre i el 
metall. 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE: 
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmer s o de fusta tractada, col·locades als 
extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària. 
La llargària de les falques s'ha de determinar d'ac ord amb el tipus de material i la 
superfície del vidre. 
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb l a franquícia lateral i perimetral. 
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'es tanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 
Amplària de les falques: 
     - Vidre laminar o de protecció al foc: 
+-------------------------------+ 
¦ Gruix  ¦Amplària ¦Tolerància  ¦ 
¦ vidre  ¦falques  ¦            ¦ 
¦ (mm)   ¦ (mm)    ¦  (mm)      ¦ 
¦--------¦---------¦------------¦ 
¦ 6 - 7  ¦  10     ¦ ± 1,0      ¦ 
¦ 8 - 11 ¦  14     ¦ ± 1,0      ¦ 
¦12 - 13 ¦  16     ¦ ± 1,5      ¦ 
¦18 - 20 ¦  23     ¦ ± 2,0      ¦ 
¦26 - 28 ¦  31     ¦ ± 3,0      ¦ 
¦43 - 45 ¦  48     ¦ ± 5,5      ¦ 
¦59 - 61 ¦  64     ¦ ± 7,0      ¦ 
+-------------------------------+ 
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC: 
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir am b màstic compatible i ha de quedar enrasat 
en tot el seu perímetre. 
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una press ió constant en tota la seva llargària. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan  la velocitat del vent superi els 50 km/h i 
la temperatura sigui inferior a 0°C. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característi ques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la D.T. 
S’han de considerar les respectives dimensions sego ns els criteris següents, cal prendre el 
múltiple immediat superior en cas que la dimensió n o ho sigui: 
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGU RETAT O ANTIBALA: 
     - Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
     - Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 pe r unitat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFO RMATS DE NEOPRÈ: 
*UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos  de montaje. 
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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EC1F - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA I UN VI DRE LAMINAR DE SEGURETAT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta,  acer, alumini o PVC o entregat directament 
sobre buit d’obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre 
laminat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vidre aïllant o resistent al foc 
S'han considerat les formes de col·locació següents : 
- Col·locació amb llistó de vidre 
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Col·locació amb llistó de vidre: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perí metre 
- Col·locació de les falques de recolzament 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai en tre el vidre i el galze 
- Col·locació del llistó perimetral 
- Allisat del màstic i neteja final 
Col·locació amb perfils conformats de neoprè: 
- Neteja dels perfils de suport 
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre 
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport. 
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament. 
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni a mb formigó o metalls. 
Tots els materials utilitzats han de ser compatible s entre ells. 
El conjunt ha de ser totalment estanc. 
Quan el vidre és reflector, la superfície reflector a ha d'anar col·locada a l'exterior. 
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancamen ts amb orificis de drenatge. 
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'e star col·locats de manera que la cara 
exposada a les agressions coincideixi amb la indica da com a tal pel fabricant. 
Fletxa del tancament:  <= 1/300 l 
Alçària del galze i franquícia perimetral: 
- Vidre amb cambra d’aire: 
+-------------------------------------------------- ------------+ 
¦     Gruix vidre        ¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦ Franquícia  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire¦   vidre      ¦  galze  ¦ perimetral  ¦ 
¦       (mm)             ¦    (m)       ¦  (mm)   ¦  (mm) ± 0,5 ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦ ------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 18 ± 1,5¦     3       ¦ 
¦       <= 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 18 ± 1,5¦     3       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 20 ± 2,0¦     4       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦     5       ¦ 
¦------------------------¦--------------¦---------¦ ------------¦ 
¦                        ¦    <= 0,8    ¦ 20 ± 2,0¦     4       ¦ 
¦        > 20            ¦   0,8 - 3    ¦ 20 ± 2,0¦     4       ¦ 
¦                        ¦     3 - 5    ¦ 22 ± 2,0¦     5       ¦ 
¦                        ¦     5 - 7    ¦ 25 ± 2,5¦     5       ¦ 
+-------------------------------------------------- ------------+ 
Franquícia lateral i amplària del galze: 
+-------------------------------------------------- -----------------+ 
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galz e                ¦ 
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Fran quícia lateral)  ¦ 
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦ 
¦--------------¦-----------¦----------------------- -----------------¦ 
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦ 
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¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                  ¦ 
+-------------------------------------------------- -----------------+ 
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins 
a 2 mm. 
Toleràncies d'execució: 
- Franquícia lateral i amplària del galze: 
- Vidre amb cambra d’aire: 
+-------------------------------------------------- -------------+ 
¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquíci a ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦ 
¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦--------- --¦----------¦ 
¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
¦-------------------------¦--------------¦--------- --¦----------¦ 
¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦ 
¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦ 
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦ 
¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦ 
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦ 
¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦ 
+-------------------------------------------------- -------------+ 
VIDRE TREMPAT: 
El vidre ha de portar totes les manufactures necess àries per a la seva posada a l'obra i no 
s'admet cap manufactura posterior. 
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una  làmina de neoprè entre el vidre i el 
metall. 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE: 
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmer s o de fusta tractada, col·locades als 
extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària. 
La llargària de les falques s'ha de determinar d'ac ord amb el tipus de material i la 
superfície del vidre. 
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb l a franquícia lateral i perimetral. 
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'es tanquitat a l'aigua i al pas de l'aire. 
Amplària de les falques: 
- Vidre aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d’air e)+ 3 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària de les falques (vidre aïllant): 
+------------------------------------+ 
¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦ 
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques  ¦ 
¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦ 
¦-------------------------¦----------¦ 
¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦ 
¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦ 
¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦ 
¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦ 
¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦ 
¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦ 
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¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦ 
¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦ 
¦         63              ¦ ± 6,5    ¦ 
¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦ 
¦         79              ¦ ± 8,0    ¦ 
+------------------------------------+ 
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ: 
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una press ió constant en tota la seva llargària. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de suspendre els treballs de col·locació quan  la velocitat del vent superi els 50 km/h i 
la temperatura sigui inferior a 0°C. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característi ques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ENVIDRAT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la DT. 
S’han de considerar les respectives dimensions sego ns els criteris següents, cal prendre el 
múltiple immediat superior en cas que la dimensió n o ho sigui: 
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGU RETAT O ANTIBALA: 
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm 
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per uni tat 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFO RMATS DE NEOPRÈ: 
*UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos  de montaje. 
 
 
EC1K - MIRALLS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Col·locació de mirall. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
     - Adherit sobre tauler de fusta 
     - Amb fixacions mecàniques al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Adherit sobre tauler de fusta: 
     - Neteja i preparació del suport 
     - Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mir all 
     - Neteja final 
Col·locació amb fixacions mecàniques: 
     - Neteja del suport 
     - Replanteig dels punts de fixació 
     - Col·locació del mirall 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, 
dilatacions o deformacions del suport. 
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat . 
Ha de quedar ben fixat al suport. 
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escant onaments o d'altres defectes superficials a 
la cara vista ni a la posterior. 
Distància entre els miralls:  >= 1 mm 
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA: 
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de 
protecció del mirall. 
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT: 
Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte 
directe amb el mirall. 
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Distància dels forats de subjecció al perímetre:  > = 5 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar  de manera que no es puguin produir 
condensacions sobre la cara posterior, facilitant l a circulació de l'aire. 
La posada a l'obra no ha d'alterar les característi ques de l'element. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions  de la D.T. 
S'han de considerar les respectives dimensions d'ac ord amb els criteris següents: 
     - Llargària i amplària: Múltiples de 6 cm 
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas  que la dimensió no ho sigui. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
ED - INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ED1 - DESGUASSOS I BAIXANTS 
ED15 - BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Baixants i conductes de ventilació d’instal·lacions  d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o 
polipropilè. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries 
CONDICIONS GENERALS: 
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidam ent a l’obra. 
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut. 
Els tubs s’han de subjectar per mitjà d’abraçadores  encastables, una de fixació sota 
l’embocadura i la resta de guiatge a intervals regu lars. 
El pes d’un tub no ha de gravitar sobre el tub infe rior. 
Les unions entre els tubs s’han de fer seguint les instruccions del fabricant. 
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorre gut descendent, reduccions de secció en cap 
punt. 
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetr e uniforme al llarg de tot el seu 
recorregut. 
El pas a través d’elements estructurals s’ha de pro tegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb 
massilla. 
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les 
operacions de reparació i evitar la formació de con densacions. 
Els trams vistos amb risc d’impacte han de quedar p rotegits adequadament. 
Els baixants instal.lats mai no han de ser horitzon tals o en contrapendent. 
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2 
Distància entre les abraçadores: 
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant 
- Conducte de ventilació:  <= 150 cm 
Gruix del parament al que es subjecta el conducte: 
- Baixant:  >= 12 cm 
- Conducte de ventilació:  >= 9 cm 
Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1  % 
Toleràncies d'execució: 
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni d eformar els extrems. 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s’han de f er per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'e ix del tub. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corre sponents a retalls i la repercussió de les 
peces especials a col·locar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS. 
 
 
ED3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
ED35 - PERICONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED35U100,ED35UA30. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifòn ic. 
S’han considerat els tipus següents: 
- Pericó “in situ” amb solera de formigó, parets de  maó calat o de maó massís, arrebossades i 
lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrabl e. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tap a de formigó prefabricat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Pericó fabricat “in situ”: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deix ant preparats els forats per al pas dels 
tubs 
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Lliscat interior de les parets amb ciment 
- Col·locació de la tapa 
Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d’assentament 
- Col.locació del pericó sobre la superfície d’asse ntament 
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col.locació de la tapa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els pericons amb tapa registrable han d’estar tapat s amb tapa de formigó prefabricat de gruix 
no inferior a 5 cm. La tapa ha de ser hermètica, ha  de disposar de junt de goma. 
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de  les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d’aigua en els pericons sifònic s no ha de ser inferior a 45 cm. 
El pericó ha d’impedir la sortida de gasos a l’exte rior. 
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 
El pericó ha d'estar format amb parets de peces cer àmiques, sobre solera de formigó. 
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb e ncadellat ceràmic collat amb morter. 
La solera ha de quedar plana i al nivell previst. 
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar  pendent per a afavorir l'evacuació. En el 
punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la  part inferior del tub de desguàs. 
Les parets han de ser planes, aplomades i han de qu edar travades per filades alternatives. 
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Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajun t i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb u n arrebossat de gruix uniforme, ben adherit 
a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòr tland. El revestiment sec ha de ser llis, 
sense fissures o d'altres defectes. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
Gruix de la solera: >= 10 cm 
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm 
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònic s:  >= 1,5% 
Toleràncies d'execució: 
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell pre vist. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superf ície. 
Els orificis d’entrada i sortida de la conducció ha n de quedar preparats. 
Toleràncies d'execució: 
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35° C sense pluja. 
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixin l'aigua del morter. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força s obre l'obra de ceràmica quan aquesta obra 
hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície. 
PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
El procès de col.locació del pericó no produirà des perfectes ni modificarà les condicions 
exigides al material. 
Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que  la D.F. ho consideri necessari. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS. 
 
 
ED5 - DRENATGES 
ED5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Execució de caixa per a drenatges amb canal de pece s prefabricades amb bastidor i reixa de 
fosa o d’acer, sobre solera de formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge dels mòduls prefabricats 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub d e desguàs 
- Col·locació del formigó lateral de la caixa 
- Col·locació de les reixes 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fon dària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobr e la solera. 
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El nivell del coronament ha de permetre la col·loca ció del bastiment i la reixa enrasats amb 
el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ell a. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar  preparat. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus  de residu. 
Resistència característica estimada del formigó (Fe st) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
- Aplomat total:  ± 5 mm 
- Planor:  ± 5 mm/m 
- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C, sense 
pluja. 
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricaci ó del formigó fins el formigonament, a 
menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 
disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
ED7 - CLAVEGUERONS 
ED7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED7FQ311,ED7FR412,ED7FR512. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de clavegueró amb tub de PVC. 
S’han considerat les col·locacions següents: 
- Penjat del sostre 
- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra 
- En rasa, sobre llit d’assentament de sorra i amb reblert de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó i llit d’assenta ment de sorra 
- En rasa, sobre solera de formigó, llit d’assentam ent de sorra i amb reblert de sorra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Penjat del sostre: 
- Col·locació de les abraçadores de subjecció del t ub 
- Col·locació i unió dels tubs 
- Col·locació de les peces necessàries en els punts  singulars (per a canvis de direcció, 
connexions, etc.) 
- Realització de proves sobre la canonada instal·la da 
En rasa: 
- Execució de la solera de formigó, en el seu cas 
- Preparació del llit amb sorra compactada 
- Col.locació dels tubs 
- Segellat dels tubs 
- Realització de proves sobre la canonada instal.la da 
- Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d’obra, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb 
el pendent definit per a cada tram. 
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El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres  interiors queden alineats. S'accepta un 
ressalt <= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova,  han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de pro tegir amb un contratub de secció més gran. 
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'at aconar amb massilla. 
Les unions entre els tubs han d’estar fetes amb els  procediments i materials aprovats pel 
fabricant. 
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del reco rregut descendent, reduccions de secció en 
cap punt. 
Ha de ser estanc a l’aigua a una pressió >= 0,3 bar  i <= 1 bar 
Ha de ser estanc a l’aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar 
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 2 50 Pa 
PENJAT DEL SOSTRE: 
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a 
cada tram. 
Els tubs s’han de subjectar per mitjà d’abraçadores , repartides a intervals regulars. 
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro gal vanitzat i amb folre interior elàstic. 
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontal s o en contrapendent. 
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de d irecció han de disposar de registres 
formats per peces especials. 
Separació entre registres:  <= 15 m 
Pendent:  >= 1 % 
Distància entre les abraçadores:  <= 150 cm 
Fletxa:  <= 0,3 cm 
Separació amb la cara inferior del sostre:  >= 5 cm  
Franquícia entre tub i contratub:  10 – 15 mm 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva ll argària sobre un llit de material granular 
o terra lliure de pedres. 
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la  fondària prevista a la DT. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacion s tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable  i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i  han d'anar separades tangencialment 100 
cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert  de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d’estanquitat en els trams que especifiqui 
la DF. 
Pendent:  >= 2% 
Distància de la generatriu superior del tub a la su perfície en zones de trànsit rodat:  >= 80 
cm 
En el cas de tubs de PVC-U con pressió enterrats qu e transportin aigua es recomana una alçada 
mínima de 0,90m. sempre que estiguin a l’abric de l es gelades. 
Per a tubs instal.lats sota zones de trànsit intens  o que no sigui possible mantenir l’alçaria 
de 0,90m. es requerirà una protecció addicional. 
Amplària de la rasa:  >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m 
Gruix llit d’assentament de sorra:  >= 10 + diàmetr e exterior / 10 cm 
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d’altres 
instal.lacions enterrades >= 0,4m. en condicions no rmals. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fon dària prevista a la DT. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de t enir esquerdes o defectes de formigonament 
com disgregacions o buits a la massa. 
Gruix solera de formigó:  15 cm 
REBLERT AMB SORRA: 
El material s'ha d'estendre per tongades successive s sensiblement paral·leles a la rasant 
final. 
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de p ermetre la compactació prevista d'acord amb 
els mitjans que s'utilitzin. 
El material que s’utilitzi ha de complir les especi ficacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d’altre s materials estranys. 
Gruix tongades rebliment:  10 cm 
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Rebliment amb sorra:  fins 30 cm per sobre del nive ll superior del tub 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de f er de forma que no rebin cops. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir  desperfectes en la superfície del tub. 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'h a d'evitar la seva obstrucció i s'ha 
d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi 
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni d eformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'h a de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb le s parets. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova  d'estanquitat, el contractista ha de 
corregir els defectes i procedir de nou a fer la pr ova. 
Es de bona pràctica l’estesa de tubs amb l’extrem m ascle inserit en l’embocaduda en el mateix 
sentit de circulació que el previst per el flux de sanejament. 
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d’encofrar- se amb formigó. 
PENJAT DEL SOSTRE: 
No s'han de manipular ni corbar els tubs. 
Els canvis direccionals i les connexions s'han de f er per mitjà de peces especials. 
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'e ix del tub. 
S’han d’instal.lar els absorbidors de dilatació nec essaris. 
La canonada principal s’ha de prolongar 30 cm des d e la primera connexió 
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'e xaminar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar  que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especi ficats en la DT. En cas contrari cal avisar 
la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar e ls elements. 
Els tubs i rases s’han de mantenir lliures d’aigua,  per això és de bona pràctica muntar els 
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs del s punts baixos. 
Els tubs s’han de calçar i recolzar per a impedir e l seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de  comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.). 
No s’han de muntar trams de més de 100 m de llarg s ense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment r eblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat sego ns la normativa vigent. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inici ï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistèn cia adequada, s’ha de col.locar el llit de 
material granular. 
REBLERT AMB SORRA: 
S’han de suspendre els treballs en cas de pluja o q uan la temperatura exterior sigui inferior 
a 0º C. 
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tong ada fins que l'última no s'hagi eixugat. 
Els treballs s’han de fer de manera que s’eviti la contaminació de la sorra amb materials 
estranys. 
No s'han de barrejar diferents tipus de materials. 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a  la intempèrie. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l' autorització expressa de la DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corre sponents a retalls i la repercussió de les 
peces especials a col·locar. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS. 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se apr ueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones . 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la norma 5.1.-IC: Drenaje 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba l a Instrucción de carreteras 5.2-IC: Drenaje 
superficial 
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en mate riales plásticos para saneamiento enterrado 
o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no pla stificado (PVC-U). Parte 1: 
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistem a. 
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ: 
Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 
 
 
EDB - SOLERES PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Soleres de formigó en massa, rectes o amb forma de mitja canya, per a pous de registre. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
     - Comprovació de la superfície d'assentament 
     - Col·locació del formigó de la solera i de la  mitja canya, en el seu cas 
     - Cura del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària p revista a la D.T., excepte la zona de la 
mitja canya, ha de quedar plana. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de t enir esquerdes o defectes de formigonament 
com disgregacions o buits a la massa. 
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda e n cap punt. 
Resistència característica estimada del formigó al cap de 28 dies (Fest): >= 0,9 x Fck 
Toleràncies d'execució: 
    - Desviació lateral: 
          - Línia de l'eix: ± 24 mm 
          - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
          (D = la dimensió interior màxima expressa da en m) 
     - Nivell soleres:  ± 12 mm 
     - Gruix (e): 
          - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm  
          - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025  e (<= -10 mm) 
     - Planor:  ± 10 mm/m 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inici ï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d 'aigua i terres engrunades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D. T. 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superf ície d'assentament. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por  el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 
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EF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
EFA - TUBS DE PVC 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Canalitzacions amb tub de poli (clorur de vinil) no  plastificat PVC o C-PVC, per a transport i 
distribució de fluids a pressió i col·locació d’acc essoris en canalitzacions per a soterrar, 
col·locats superficialment o al fons de la rasa. 
S’han considerat els graus de dificultat de muntatg e per als tubs, següents: 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada  en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
- Sense especificació del grau de dificultat que co rrespon a una xarxa on es poden donar trams 
lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris i ndistintament al llarg del seu recorregut 
(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Unió encolada 
- Unió elàstica amb anella elastomèrica d'estanquit at 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en ca nalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l’element en la seva posició defin itiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especifica ció del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en  els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la sev a col·locació es considera una unitat 
d'obra diferent. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova,  han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer per mitjà d'accessoris 
del material del tub, emmotllats per injecció i nor malitzats. Les unions s'han de fer 
encolades amb adhesiu normalitzat, o bé, amb junt e làstic; segons correspongui al tipus d'unió 
definit per a la instal·lació. 
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer  amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de  sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 
passamurs no hi pot quedar cap accessori. 
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi h a d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de 
qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que  passi per sota. 
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'ha n d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici . Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i  visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ell a i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica. 
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes . 
Distància entre suports: 
- Tubs PVC: 
+---------------------------------------+ 
¦  Diàmetre ¦Distància entre suports (m)¦ 
¦           ¦---------------------------¦ 
¦  nominal  ¦    trams   ¦    trams     ¦ 
¦   (mm)    ¦  verticals ¦ horitzontals ¦ 
¦-----------¦------------¦--------------¦ 
¦  16 - 20  ¦     1,1    ¦     0,7      ¦ 
¦  25 - 75  ¦     1,3    ¦     0,8      ¦ 
¦  90 - 110 ¦      2     ¦     0,8      ¦ 
¦ 125 - 200 ¦      2     ¦      1       ¦ 
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¦ 250 - 500 ¦     2,5    ¦     1,2      ¦ 
+---------------------------------------+ 
- Tubs C-PVC: 
+---------------------------------+ 
¦   DN   ¦  Distància suports (m) ¦ 
¦        ¦ tram vert. ¦ tram hor. ¦ 
¦---------------------------------¦ 
¦  16-20 ¦     1,0    ¦    0,5    ¦ 
¦  25-75 ¦     1,3    ¦    0,6    ¦ 
¦  90-110¦     1,7    ¦    0,8    ¦ 
¦ 125-200¦     1,9    ¦    0,9    ¦ 
+---------------------------------+ 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub de scansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben pi conada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  
Gruix del llit de sorra: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temp eratura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es  produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar a ncorades a daus massissos de formigó. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable  i de sanejament, les d'aigua potable han 
de passar per un pla superior a les de sanejament i  han d'anar separades tangencialment 100 
cm. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres  compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de f er de forma que no rebin cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni d eformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'h a de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb le s parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els  extrems oberts. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha  de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la c onnexió. 
En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar am b pinzell als dos extrems per a unir. 
L'extrem recte del tub ha de tenir la aresta exteri or aixamfranada. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularm ent a l'eix i eliminar les rebaves. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
No és permès conformar els tubs a l'obra, s'han d'u tilitzar els accessoris adequats. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar int eriorment fent-hi passar aigua perquè 
arrossegui les brosses i els gasos destil·lats prod uïts pel lubricant, l'adhesiu i el 
netejador que s'hagi utilitzat atenent al tipus d'u nió. No s'ha de fer servir en aquesta 
operació cap tipus de dissolvent. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'ai gua, cal fer un tractament de depuració 
bacteriològic després de rentar-la. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'e xaminar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar  que la rasant, l'amplària, la fondària i 
el nivell freàtic de la rasa corresponen als especi ficats en la DT. En cas contrari cal avisar 
la DF. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar e ls elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar e n sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de  comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 
eines de treball, etc.). 
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Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures  d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos a l'excavació. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg s ense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de c omplir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment r eblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat sego ns la normativa vigent. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l' autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enlles tida la instal·lació. S'han de col·locar de 
forma que els junts de les canonades i dels accesso ris siguin accessibles per a la seva 
reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per r etalls i els empalmaments que s'hagin 
efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especi ficat, inclou, a més, la repercussió de les 
peces especials per col·locar. 
COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó  per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es  destina. 
 
 
EFB - TUBS DE POLIETILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EFB18655,EFB1E655,EFB1C655. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport  i distribució de fluids a pressió i la 

col·locació d’accessoris en canalitzacions soterrad es amb unions soldades, col·locats 

superficialment o al fons de la rasa. 

S'han considerat els tipus de material següents: 

- Polietilè extruït de densitat alta per al transpo rt d'aigua a pressió amb una temperatura de 

servei fins a 40°C 

- Polietilè extruït  de densitat baixa per al trans port d'aigua a pressió amb una temperatura 

de servei fins a 40°C 

- Polietilè extruït de densitat mitjana per al tran sport de combustibles gasosos a 

temperatures fins a 40°C 
- Polietilè reticulat (EPR) 
S’han considerat els graus de dificultat de muntatg e per als tubs, següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams lla rgs, amb pocs accessoris i situada en llocs 

fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'h idrants, etc.). 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada  en trams lineals i amb accessoris 

(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini  d'accessoris (sala de calderes, 

instal·lació de bombeig, etc.) 

- Sense especificació del grau de dificultat que co rrespon a una xarxa on es poden donar trams 

lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris i ndistintament al llarg del seu recorregut 

(instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 
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- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta  i mitjana) 

- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè 

reticulat) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Comprovació i preparació del pla de suport (en ca nalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l’element en la seva posició defin itiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 
- Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especifica ció del grau de dificultat, la col·locació 

d'accessoris. La variació del grau de dificultat en  els diferents trams de la xarxa no permet 

fixar la repercussió d'accessoris; per això, la sev a col·locació es considera una unitat 

d'obra diferent. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova,  han de resistir els esforços mecànics i no 

han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la nor ma UNE-53-131. 

Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà 

dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de f er amb accessoris que pressionin la cara 

exterior del tub o bé soldats per testa, segons sig ui el tipus d'unió definit per a la 

canalització. 

La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'e star pròxima a conductes que transportin 

fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una temperatura de 40°C. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer  amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 

d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de  sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del 

passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

El tub de polietilè extruÏt es pot corbar en fred a mb els següents radis de curvatura: 
┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│             │   Polietilè   │       Polietilè           │ 
│             │ densitat alta │ densitat baixa i mitjana  │ 
│─────────────│───────────────│───────────────────────────│ 
│    A 0°C    │  <= 50 x Dn   │      <= 40 x Dn           │ 
│    A 20°C   │  <= 20 x Dn   │      <= 15 x Dn           │ 
└─────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determina r-se per interpolació lineal. 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'ha n d'estendre perpendicularment o 

paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici . Les horitzontals han de passar 

preferentment a prop del paviment o del sostre. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de ta l manera que garanteixin l'estabilitat i 

l'alineació del tub. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i  visos, i a les parets, s'han d'encastar. 

Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ell a i el tub s'ha d'interposar una anella 

elàstica. 

Les canonades per a gas amb tub de densitat mitjana  col·locades superficialment, s'han 

d’instal·lar dins d'una beina d'acer. 

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 

direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 

dilatació. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes . 

Distància entre suports: 

- Tub polietilè densitat alta: 

- Trams verticals: DN x 20 mm 

- Trams horitzontals: DN x 15 mm 
- Tub polietilè densitat baixa: 
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┌─────────────────────────────────────┐ 
│  DN  │     Trams    │    Trams      │ 
│ (mm) │   verticals  │ horitzontals  │ 
│      │      (mm)    │     (mm)      │ 
│──────│──────────────│───────────────│ 
│  16  │      310     │     240       │ 
│  20  │      390     │     300       │ 
│  25  │      490     │     375       │ 
│  32  │      630     │     480       │ 
│  40  │      730     │     570       │ 
│  50  │      820     │     630       │ 
│  63  │      910     │     700       │ 
└─────────────────────────────────────┘ 

- Tubs polietilè reticulat: 
┌───- ───────────────────────────────────┐ 
│  DN   │  Distància entre suports (m)  │ 
│       │───────────────────────────────│ 
│       │tram vertical │tram horitzontal │ 
│──- ────│──────────────│────────────────│ 
│ 16-20 │      1,0     │       0,5      │ 
│ 25-75 │      1,3     │       0,6      │ 
│ 90-110 │      1,7     │       0,8      │ 
│125-200 │      1,9     │       0,9      │ 
└───────────────────────────────────────┘ 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub de scansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d’haver un reblert de terra ben pi conada per tongades de 20 cm. Les primeres 
capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura.  

Gruix del llit de sorra: 

- Polietilè extruït: >= 5 cm 

- Polietilè reticulat: >= 10 cm 

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 

- Polietilè extruït: >= 60 cm 

- Polietilè reticulat: >= 50 cm 

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 

contraccions i dilatacions degudes a canvis de temp eratura. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es  produeixen en circular el fluid, els punts 

singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar a ncorades a daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable  i de sanejament, les d'aigua potable han 

de passar per un pla superior a les de sanejament i  han d'anar separades tangencialment 100 

cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres  compactades, que han de complir 

l'especificat en el seu plec de condicions. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de f er de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s’han de forçar ni d eformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'h a de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb le s parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els  extrems oberts. 

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangenci alment el rotlle, fent-lo rodar 

verticalment sobre el terreny. 

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha  de netejar i lubrificar amb un lubrificant 

autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la c onnexió. 

En les unions encolades l'adhesiu s'ha d'aplicar am b pinzell als dos extrems per a unir. 

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularm ent a l'eix i eliminar les rebaves. 
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Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal ai xamfranar l'aresta exterior. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garantei xi l'alineació dels tubs i l'aplicació de 

la pressió adequada per a fer la unió. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar inte riorment i fer-hi passar aigua per 

arrossegar les brosses. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'ai gua, cal fer un tractament de depuració 

bacteriològic després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'e xaminar-los, rebutjant els que presentin 

algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar  que la rasant, l'amplària, la fondària i 

el nivell freàtic de la rasa corresponen als especi ficats en la DT. En cas contrari cal avisar 

la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar e ls elements. 

Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar e n sentit ascendent. Si no es pot fer 

d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de  comprovar que el seu interior és lliure 

d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, 

eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures  d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 

desguassos a l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg s ense fer un reblert parcial de la rasa 

deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de c omplir les especificacions tècniques del 

reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment r eblerta excepte a les unions, s'han de fer 

les proves de pressió interior i d'estanquitat sego ns la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l' autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enlles tida la instal·lació. S'han de col·locar de 

forma que els junts de les canonades i dels accesso ris siguin accessibles per a la seva 

reparació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 

elements o dels punts per connectar. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material per r etalls i els empalmaments que s'hagin 

efectuat. 

En les instal·lacions amb grau de dificultat especi ficat, inclou, a més, la repercussió de les 

peces especials per col·locar. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó  per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 

metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es  destina. 
 
 
EG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
EG1 - CAIXES I ARMARIS 
EG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Caixa general de protecció de poliester reforçat, a mb o sense borns bimetàl·lics segons 
esquemes UNESA i muntada superficialment o encastad es. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de ca bles, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament  per un mínim de quatre punts. 
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a u na alçària de 400 mm, com a mínim. 
La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàci l i lliure accés. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
No s’han de transmetre esforços entre els conductor s i la caixa. 
Si es col·loca encastada, les dimensions del nínxol  han de superar les de la caixa en un mínim 
de 15 mm i un màxim de 30 mm. La seva fondària ha d e ser >= 30 cm. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Per a la instal·lació s’han de seguir les instrucci ons de la DT del fabricant. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les caracterís tiques de l’element. 
S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la reti rada de l’obra de tots els materials 
sobrants com ara embalatges, retalls de cables, etc . 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Caixes de plàstic o metàl·liques, amb grau de prote cció normal, estanca, antihumitat o 
antideflagrant, encastades o muntades superficialme nt. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament  per un mínim de quatre punts. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Si la caixa és metàl·lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’insta l·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANI SMES 
EG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL.LICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre  nominal, connectat roscat o endollat. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntat com a canalització soterrada 
- Muntat superficialment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- Estesa, fixació i curvat 
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de l es unions entre trams i amb els accessoris 
- Comprovació de la unitat d’obra 
- Retirada de la obra de les restes d’embalatges, r etalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corb es d'acoblament, escalfant-les 
lleugerament, sense que es produeixin canvis sensib les a la secció. 
Quan les unions són roscades, han d'estar fetes amb  maniguets amb rosca. 
Quan les unions són endollades s’han de fer amb man iguets llisos. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obe rtes que després s'han de reblir. 
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a press ió. 
Les unions que no puguin anar directament connectad es s'han de fer amb maniguets aïllants. 
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cin ta aïllant i resistent a la humitat. 
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt d e cables unipolars que constitueixin un 
mateix sistema. 
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbe llada. Aquestes han de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions. 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica 
(maons, plaques de formigó, etc.). 
El radi curvatura ha d’estar dintre dels límits mar cats pel fabricant. 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament , aigua i gasos:  >= 20 cm 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides  o abraçadores protegides contra la 
corrosió i sòlidament subjectes. 
Distància entre les fixacions: 
- Trams horitzontals:  <= 60 cm 
- Trams verticals:  <= 80 cm 
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament , aigua i gasos:  >= 25 cm 
Distància entre registres:  <= 1500 cm 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecu tius:  <= 3 
Penetració del tub dins les caixes:  1 cm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els  canvis de direcció: ± 5 mm 
- Penetració del tub dins les caixes:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 
DF 
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Les unions s’han de fer amb els accessoris subminis trats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d’unió i en general tots  els accessoris que intervenen en la 
canalització han de ser els adequats al tipus i car acterístiques del tub a col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del prod ucte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col· locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les caracter ístiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedi rà a la retirada de l’obra de les restes 
d’embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a  conseqüència dels retalls. 
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacio ns. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalac iones eléctricas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instal aciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos rígidos. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instal aciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instal aciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 
 
EG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG22TD1K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàm etre nominal, col·locat. 

S’han considerat els tipus de tubs següents: 

- Tubs de PVC corrugats 

- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa la exterior i corrugada la interior 

- Tubs de material lliure d’halògens 

- Tubs de polipropilè 

- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada la ext erior i llisa la interior 

S’han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Tubs col·locats encastats 

- Tubs col·locats sota paviment 

- Tubs col·locats sobre sostremort 

- Tubs col·locats al fons de la rasa 

L’execució de la unitat d’obra inclou les operacion s següents: 

- Replanteig del traçat del tub 

- L’estesa, fixació o col·locació del tub 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, re talls de tubs, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registre s (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 

entre aquests i les caixes de mecanismes. 

S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'es tat de la superfície sobre la què s'ha 

d'efectuar el tractament superficial. 
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Toleràncies d’instal·lació: 

- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 

ENCASTAT: 

El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al  parament, coberta amb guix. 

Recobriment de guix:  >= 1 cm 

SOBRE SOSTREMORT: 

El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en e l cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 

El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base . 

Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de mor ter cada metre, com a mínim. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reb lertes posteriorment. 

El tub no pot tenir empalmaments entre els registre s (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 

entre aquests i les caixes de mecanismes. 

Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecu tius:  <= 3 

Distància entre la canalització i la capa de protec ció:  >= 10 cm 

Fondària de les rases:  >= 40 cm 

Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 
DF 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subminis trats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d’unió i en general tots  els accessoris que intervenen en la 
canalització han de ser els adequats al tipus i car acterístiques del tub a col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del prod ucte a col·locar corresponen a les 
especificades a la DT del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col· locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les caracter ístiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedi rà a la retirada de l’obra de les restes 
d’embalatges, retalls de tubs, etc. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa n ivellant-lo amb una capa de sorra garbejada 

i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 

plaques de formigó, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions del projecte, entre els eixos 

dels elements o dels punts per connectar. 

La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives 

en la resta de muntatges. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corre sponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalac iones eléctricas. Parte 1: Requisitos 

generales. 

UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instal aciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos curvables. 
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UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instal aciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos flexibles. 

CANALITZACIÓ SOTERRADA: 

UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instal aciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos 

particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 
 
EG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
EG31 - CONDUCTORS DE COURE DE 0,6/1 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EG312306. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Estesa i col.locació de cable elèctric destinat a s istemes de distribució en tensió baixa i 
instal.lacions en general, per a serveis fixes, amb  conductor de coure, de tensió assignada 
0,6/1kV. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sot a coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de policlorur de vinil ( PVC) de designació UNE RV. 
- Cables unipolars o multipolars (tipus mànega, sot a coberta única) amb aïllament de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de material lliure d’hal ògens a base de poliolefina, de baixa 
emissió de gasos tòxics i corrosius, de designació UNE RZ1–K (AS). 
- Cable trenat en feix de designació UNE RZ formant  línies aèries. 
- Cables subterranis de designació UNE RFV. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Cables UNE RZ sense conductor neutre fiador per a nar col·locats sense tensió sobre façanes i 
sostres. 
- Cables UNE RZ amb conductor neutre fiador per ana r col·locats amb tensió sobre suports. 
- Cables UNE RFV per anar directament enterrats 
- Cables UNE RFV, RV, RZ1–K per anar col·locats en tubs 
- Cables UNE RV, RZ1–K per anar muntats superficial ment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el ca s 
- Connexió a les caixes i mecanismes, en el seu cas  
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb bor ns o regletes de connexió, prohibint-se 
expressament el fer-ho per simple recargolament o e nrrotllament dels fils. 
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els dan ys mecànics que puguin venir després de la 
seva instal·lació. 
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RV-K O RZ1-K: 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de deri vació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 
pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de d erivació, ni entre aquestes i els 
mecanismes. 
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'e star sotmès a danys, es protegirà 
mecànicament mitjançant tub o safata d'acer galvani tzat. 
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:  
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el  diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegad es el diàmetre del cable. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm  
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 m m 
CONDUCTOR UNE RV-K O RZ1-K COL.LOCAT SUPERFICIALMENT: 
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fi xació al parament ha de quedar alineada 
paral·lelament al sostre o al paviment i la seva po sició ha de ser la fixada al projecte. 
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
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Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ: 
Els empalmaments i derivacions dels conductors han d’estar fets seguint mètodes o sistemes que 
garanteixin tant la continuitat elèctrica com la de  l’aïllament del cable. 
Han d’estar fets a l’interior de caixes estanques p revistes per al seu ús a la intempèrie. 
Sempre que sigui possible es faran coincidir amb al guna derivació. 
Quan no sigui suficient el gravat d’identificació q ue porta el cable a la seva coberta aïllant 
es pot complementar l’identificació mitjançant anel les o brides del circuit al qual pertanyen, 
des de la sortida del quadre de protecció i maniobr a. 
Distància mínima al terra en creuaments de vials pú blics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 
CABLES UNE RZ SENSE CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCAT SENSE TENSIÓ: 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s’apr ofitarà, en la mesura del possible, les 
possibilitats d’ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser 
resistents a la intempèrie i en cap cas han de malm etre l’aïllament del cable. Han d’estar 
fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports,  com per exemple passar d’un edifici a un 
altre, es penjarà d’un cable fiador d’acer galvanit zat sòlidament subjectat pels extrems. 
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctr iques o no, es deixarà una distància mínima 
de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament 
suplementari. Si l’encreuament es fa practicant un pont amb el mateix cable, els punts de 
fixació immediats han d’estar el suficientment prop ers per tal d’evitar que la distància 
indicada pugui deixar d’existir. 
Separació màxima entre grapes: 
- Recorreguts horitzontals:  =< 0,6 m 
- Recorreguts verticals:  =< 1 m 
CABLES UNE RZ AMB CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCATS AMB TENSIÓ: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador  que es el que aguantarà tot l’esforç de 
tracció. En cap cas està permes fer servir un condu ctor de fase per a subjectar el cable.  
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb  una peça adient que empresoni el neutre 
fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela . Aquesta peça ha d’incorporar un sistema 
de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensi ó de treball un cop estesa la línia. Ha de 
ser d’acer galvanitzat hi no ha de provocar cap ret orciment al conductor neutre fiador en les 
operacions de tesat. 
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja 
sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre faç anes o be en combinacions d’aquestes. 
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RVFV: 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual 
pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es proteg irà el cable soterrat des de 0,5 m per sota 
del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d’ac er galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transc orre per la façana o suport es farà dintre 
d’una caixa de doble aïllament, situada a l’extrem del tub d’acer, resistent a la intempèrie i 
amb premsaestopes per a la entrada i sortida de cab les. 
Els empalmaments i connexions es faran a l’interior  de pericons o be en les caixes dels 
mecanismes. 
Es duran a terme de manera que quedi garantida la c ontinuitat tant elèctrica com de 
l’aïllament. 
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanqu itat i resistència a la corrossió. 
CABLES UNE RVFV DIRECTAMENT ENTERRATS: 
Prèviament a la col·locació dels cables, s’anivella rà i compactarà el fons de la rasa, 
retirant si es necessari les pedres o arestes que s obresurtin. 
Els cables es col·locaran al fons de la rasa sobre un llit de sorra fina. 
La primera capa de reblert, en contacte directe sob re els cables, també ha de ser de sorra 
fina. A continuació es col·locaran un rengle de mao ns plans i una cinta de material plàstic 
que avisi de la presència de la línia elèctrica de sota. 
La resta de la rasa s’ha d’omplir per tongades, ten int especial cura al abocar la primera. 
CABLES UNE RVFV COL·LOCATS EN TUBS: 
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues  vegades el diàmetre del conductor. 
Si en un mateix tub hi ha més d’un cable, aleshores  el diàmetre del tub ha de ser 
suficientment gran per evitar embussaments dels cab les. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
L’instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions  ni danys a la seva coberta en treure'l de 
la bobina. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorciments ni coques. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lac ió:  >= 0°C 
CABLES DE DESIGNACIÓ UNE RZ: 
Els extrems del cable s’han de segellar durant l’es tesa i quan es prevegin interrupcions 
llargues de l’obra. 
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no destrenar-lo. 
Durant la instal·lació, el radi de curvatura mesura t en la generatriu interior del cable 
complert no serà inferior a 18 D essent D el diàmet re del conductor aïllat més gran. 
Si la curvatura del cable es fa amb una peça confor madora, aleshores el valor anterior pot 
reduïr-se a la meitat. 
CABLES UNE RZ AMB CONDUCTOR NEUTRE FIADOR COL·LOCATS AMB TENSIÓ: 
Si l’estesa del cable es amb tensió, es a dir estir ant per un extrem del cable mentre es va 
desentrrotllant de la bobina, es disposaran politge s als suports i en els canvis de direcció 
per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissib le pel cable. El cable s’ha d’extreure de 
la bobina estirant per la part superior. Durant l’o peració es vigilarà permanentment la tensió 
del cable. 
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que 
incorporen les peces de suport. 
CONDUCTOR DE DESIGNACIÓ UNE RVFV: 
Durant l’estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l’obra, els extrems es 
protegiran per tal de que no hi entri aigua. 
La força màxima de tracció durant el procés d’insta l·lació serà tal que no provoqui 
allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb co nductor de coure, la tensió màxima 
admissible durant l’estesa serà de 50 N/mm2. 
En el traçat de l’estesa del cable es disposaran ro dets en els canvis de direcció i en general 
allí on es consideri necessari per tal de no provoc ar tensions massa grans al conductor. 
No es donarà als cables curvatures superiors a les admissibles segons la secció (D=diàmetre 
del cable): 
- Cables unipolars:  =< 15 D 
- Cables multipolars:  =< 12 D 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'i ntroduir els conductors. 
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protec ció mitjançant un cable guia prenent cura 
que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a  conseqüència dels retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
*UNE 21030:1996 Conductores aislados cableados en h az de tensión asignada 0,61kV, para líneas 
de distribución y acometidas. 
 
 
EG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
EG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, 
bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols p rotegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, 
tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parc ial del neutre i tetrapolar amb 4 pols 
protegits. 
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S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control de potència (ICP) 
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentac ió a receptors (PIA) 
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa e mmotllada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant l a pressió de visos. 
Tots els conductors han de quedar connectats als bo rns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d 'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió. 
Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre u n perfil DIN simètric a l’interior d’una 
caixa o armari. En aquest cas, l’interruptor s’ha d e subjectar pel mecanisme de fixació 
disposat per a tal fi. 
Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sob re una placa base aïllant a l'interior 
d’una caixa també aïllant. En aquest cas l’interrup tor s’ha de subjectar pels punts disposats 
a tal fi pel fabricant. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar co rrectament en les condicions normals 
exigides en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d’algun p aràmetre han d’estar ajustats a les 
condicions del paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. 
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'en trada de la derivació individual. 
PIA: 
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interr uptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indica cions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans d e procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
S’han d’identificar els conductors de cada fase i n eutre per a la seva correcta connexió als 
borns de l’interruptor. 
S’ha de comprovar que les característiques de l’apa rell corresponen a les especificades a la 
DT 
S’ha de verificar que els conductors quedin apresta ts de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es fara n servir terminals per a fer les 
connexions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de conn exionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotér micos, para control de potencia, de 1,5 a 
63 A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magneto térmicos para control de potencia de 1,5 A 
a 63 A. 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para in stalaciones domésticas y análogas para la 
protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para  instalaciones domésticas y análogas para 
la protección contra sobreintensidades. 
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UNE-EN 60898/A1:1993 ERR Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas 
para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Par te 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Par te 2: Interruptores automáticos. 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Par te 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Par te 2: Interruptores automáticos. 
 
 
EG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Interruptors automàtics per a actuar per corrent di ferencia residual. 
S’han contemplat els següents tipus: 
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar  en perfil DIN 
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per  a treballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a munt ar en perfil DIN o per a muntar adossats a 
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a tre ballar conjuntament amb interruptors 
automàtics magnetotèrmics 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
CONDICIONS GENERALS: 
Tots els conductors han de quedar connectats als bo rns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d 'estar en tensió, fora dels punts de 
connexió. 
Els interruptors han de ser capaços de funcionar co rrectament en les condicions normals 
exigides en les normes. 
Els interruptors que admetin la regulació d’algun p aràmetre han d’estar ajustats a les 
condicions del paràmetre exigides en la DT. 
Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant l a pressió de visos. 
Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’i nterior d’una caixa o armari. L’interruptor 
s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat  per a tal fi. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER  A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’inte rruptor automàtic amb els conductors que 
formen part del mateix bloc. Queda expressament pro hibit modificar aquests conductors per a 
fer les connexions. 
Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’i nterior d’una caixa o armari. L’interruptor 
s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat  per a tal fi. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’inte rruptor automàtic amb els conductors que 
formen part del mateix bloc. Queda expressament pro hibit modificar aquests conductors per a 
fer les connexions. 
Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre u n perfil DIN simètric a l’interior d’una 
caixa o armari. En aquest cas, l’interruptor s’ha d e subjectar pel mecanisme de fixació 
disposat per a tal fi. 
Quan es col·loca adossat a l’interruptor automàtic,  la unió entre ambdós ha d’estar feta amb 
els borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indica cions del fabricant, i atenent a les 
especificacions dels reglaments. 
No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans d e procedir a la connexió es verificarà que 
els conductors estan sense tensió. 
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S’han d’identificar els conductors de cada fase i n eutre per a la seva correcta connexió als 
borns de l’interruptor. 
S’ha de comprovar que les característiques de l’apa rell corresponen a les especificades a la 
DT 
S’ha de verificar que els conductors quedin apresta ts de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es fara n servir terminals per a fer les 
connexions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de conn exionats i accessoris dins dels quadres 
elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 
sin dispositivo de protección contra sobreintensida des, para usos domésticos y análogos (ID). 
Parte 1: Reglas generales. 
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER  A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, 
sin dispositivo de protección contra sobreintensida des, para usos domésticos y análogos (ID). 
Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Par te 2: Interruptores automáticos. 
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Par te 2: Interruptores automáticos. 
 
 
EG6 - MECANISMES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encast ats o muntats superficialment i els 
elements necessaris per a la seva col·locació encas tada, caixes, plaques i marcs. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en par aments 
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a t erra 
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic 
- Interruptors i conmutadors encastats o muntats su perficialment. 
- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense co nnexió a terra, encastats o muntats 
superficialment. 
- Polsador per encastar o per muntar superficialmen t a l'interior o a l'intempèrie. 
- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a 
l'interior. 
- Sortida de fils, encastada 
- Placa i marc per a un o varis elements, col·locad a a mecanismes encastats 
- Regulador d'intensitat encastat o muntat superfic ialment. 
- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Caixes per a mecanismes, interruptors, conmutadors,  endolls, polsadors, portafusibles o 
reguladors d’intensitat: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, re talls de tubs, cables, etc. 
Sortides de fils: 
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- Muntatge, fixació i nivellació 
- Acondicionament dels fils 
Placa, marc o tapa cega: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Fixació i nivellació 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
INTERRUPTORS, CONMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D’INTENSITAT: 
Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar 
en tensió. 
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de prote cció, si n'hi ha, han d'estar connectats 
als borns de la base per pressió de cargols. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el matei x pla que el parament. 
Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar f ixat sòlidament a la caixa de mecanismes, 
la qual ha de complir les especificacions fixades e n el seu plec de condicions. 
L’endoll instal·lat ha de complir les especificacio ns de la MI-BT-024. 
El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlida ment al suport (muntatge superficial) o a 
la caixa de mecanismes (muntatge encastat), al meny s per dos punts mitjançant visos. 
Resistència de les connexions a la tracció:  >= 30 N 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
SORTIDES DE FILS: 
La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a  la caixa de mecanismes, la qual ha de 
complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el matei x pla que el parament. 
Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils pe r pressió. Aquest sistema no ha de produir 
danys als fils. 
Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
PLACA, MARC O TAPA CEGA: 
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot q uan s'accioni, acció que cal fer sense cap 
dificultat. 
La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al param ent. 
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caix a per mitjà dels cargols o de les grapes 
que porta. 
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el  marc i el mecanisme ha de quedar entre 
tots dos. 
CAIXES PER A MECANISMES: 
S’han de complir les especificacions de la ITC-MIE- BT-019 
Els tubs han d’entrar a dintre de les caixes per le s finestres previstes pel fabricant. 
No s’han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació 
elèctrica. 
Els tubs han d’entrar perpendicularment a les paret s de les caixes. 
En les caixes amb tapa, la tapa s’ha de poder obrir  i tancar correctament. 
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS: 
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'a nar collada amb guix i ha de quedar al 
mateix pla que el parament acabat. 
Ha de quedar amb els costats aplomats. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Aplomat:  ± 2% 
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA: 
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d’a nar collada amb morter i ha de quedar a la 
cota prevista per tal de que la tapa quedi al matei x pla que el paviment. 
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC: 
La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mí nim de quatre punts. 
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposa ts pel fabricant. 
Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tap a quedi al mateix pla que el paviment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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Abans de començar els treballs de muntatge, es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S’ha de comprovar que les característiques del prod ucte correspon a les especificades al 
projecte. 
Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva  col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís tiques dels elements. 
La col·locació de l’element s’ha de fer seguint les  indicacions del fabricant. 
En les caixes encastades, s’ha de tenir cura de que  no entri material de reblert a l’interior 
de la caixa. Per aquest motiu, s’han d’ajustar els tubs a les finestres de les caixes. 
Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l' obra de tots els materials sobrants 
(embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
INTERRUPTORS, CONMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D’INTENSITAT: 
UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalacione s eléctricas fijas, domésticas y análogas. 
Parte 1: Prescripciones generales. 
 
 
EGD - INSTAL.LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCI ONS CATÒDIQUES 
EGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGD1421E. 
 
 
1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXE CUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment d e coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Col.locació i connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Han d'estar col.locades en posició vertical, enterr ades dins del terreny. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els conductors dels 
circuits de terra mitjançant cargols, elements de c ompressió, soldadura d'alt punt de fusió, 
etc. 
El contacte amb el conductor del circuit de terra h a d'estar net, sense humitat i fet de tal 
forma que s'evitin els efectes electroquímics. 
Han d'estar clavades de tal forma que el punt super ior quedi a 50 cm de profunditat. 
En el cas d'enterrar dues piquetes en paral.lel, la  distància entre ambdues ha de ser, com a 
mínim, igual a la seva longitud. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment lo calitzable, tant per al seu manteniment com 
per la realització periòdica de proves de valors de  resistència a terra. 
 
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d'execu ció. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les  especificacions de la D.T. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por  el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
EGDZ - ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EGDZU001. 
 
 
1.- DEFINICIO I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
  
DEFINICIO: 
Punt de connexió a terra, amb pont seccionador de p latina de coure, muntat en caixa estanca, 
col.locat superficialment i connectat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
 - Replanteig 
- Col.locació, instal.lació i nivellació 
- Connexionat 
  
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
La platina ha de portar un dispositiu de fixació a la base. 
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat. 
Ha de ser resistent a la calor, al foc i a formar c amins conductors. 
Ha de funcionar correctament a temperatura ambient.  
Ha d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han 
de suposar perill per a les persones i el seu entor n. 
Ha d'estar connectat a les línies que es volen prog ramar. 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.  
Aïllament (UNE 20-353) Ha de complir 
Resistència mecànica (UNE 20-353) Ha de complir 
Resistència al foc (UNE 20-353) Ha de complir 
Un cop instal.lat i connectat a la xarxa, no han de  ser accessibles les parts que hagin 
d'estar en tensió. 
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el matei x pla que el parament. 
La posició i quantitat han de ser les fixades per l a D.F. i han de constar a la D.T. 
Quan es col.loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 
Ha d'estar connectat sobre els conductors de terra.  
Ha d'estar situat en un lloc accessible. 
Ha de permetre mesurar la resistència de la presa d e terra corresponent. 
Ha de ser combinat amb el borne principal de terra.  
Ha de ser desmontyable necessàriament mitjançant un  útil. 
Ha de ser mcànicament segur. 
Ha d'assegurar la continuïtat elèctrica. 
Ha d'estar en un lloc a prop de la presa de terra. 
Les instal.lacions que ho necessitin han de disposa r d'un nombre suficient depunts de posada a 
terra, convenientment distribuïts, que estiguin con nectats al mateix electrode o conjunt de 
electrodes. 
 Resistència de les connexions a la tracció >= 3 kg  
 Toleràncies d'instal.lació: 
      - Posició ± 20 mm 
     - Aplomat ± 2% 
  
2.- CONDICIONS DEL PROCES D'EXECUCIO 
  
No hi ha condicions específiques del procés d'insta l.lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
  
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les  especificacions de la D.T. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
  
 REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, po r el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
 
EH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
EH1 - LLUMS DECORATIUS MUNTATS SUPERFICIALMENT 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras. 
S’han considerat lluminàries amb els tipus d’equips  següents: 
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluo rescents, amb xassís de planxa d'acer 
esmaltat o d’alumini anoditzat, amb òptica i amb di fusor o sense. 
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflecto r o sense, amb làmpada fluorescent, amb cos 
d'alumini que recobreix la part no lluminosa. 
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de  xapa d'acer esmaltat, o d'alumini 
anoditzat, per a línia contínua, amb difusor o sens e, per a tubs fluorescents. 
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpade s d’incandescència o fluorescents amb equip 
o sense 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, re talls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sis tema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèc trica i a la línia de terra. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pel s punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han  de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècnique s de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís tiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retira da de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou el subministrament i col·loc ació de la làmpada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
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UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. 
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con 
circulación de aire (reglas de seguridad)(versión o ficial EN 60598-2-19). 
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. 
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968: 1990) 
 
 
EH2 - LLUMS DECORATIUS ENCASTATS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Llums decoratius muntats superficialment al sostre o encastats en el cel ras. 
S’han considerat lluminàries amb els tipus d’equips  següents: 
- Llum decoratiu de forma rectangular amb tubs fluo rescents, amb xassís de planxa d'acer 
esmaltat o d’alumini anoditzat, amb òptica i amb di fusor o sense. 
- Llum decoratiu amb difusor o sense i amb reflecto r o sense, amb làmpada fluorescent, amb cos 
d'alumini que recobreix la part no lluminosa. 
- Llum decoratiu de forma rectangular amb xassís de  xapa d'acer esmaltat, o d'alumini 
anoditzat, per a línia contínua, amb difusor o sens e, per a tubs fluorescents. 
- Llum decoratiu del tipus downlight, per a làmpade s d’incandescència o fluorescents amb equip 
o sense 
- Llum decoratiu amb cos de forma esfèrica orientab le o no, sense difusor o amb reflector, per 
a làmpada d'incandescència tipus estàndard o amb re flector de vidre bufat. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, re talls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sis tema de fixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèc trica i a la línia de terra. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pel s punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han  de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècnique s de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís tiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retira da de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou el subministrament i col·loc ació de la làmpada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60598-1:1992 Luminarias. Reglas generales y generalidades sobre los ensayos. 
UNE-EN 60598-2-2:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas p articulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas (versión oficial EN 60598-2-2: 1989) 
UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas p articulares. Sección 1: Luminarias fijas de 
uso general (versión oficial EN 60598-2-1: 1989). 
UNE-EN 60598-2-19:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 19: Luminarias con 
circulación de aire (reglas de seguridad)(versión o ficial EN 60598-2-19). 
UNE-EN 60968:1993 Lámparas con balasto propio para servicios generales de iluminación. 
Requisitos de seguridad. (Versión oficial EN 60968: 1990) 
 
 
EH6 - ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENY ALITZACIÓ 
EH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Llum d'emergència i senyalització amb làmpada d'inc andescència, de 120 fins a 175 lúmens, o de 
fluorescència de 175 fins a 300 lúmens, de dues hor es d'autonomia, muntat superficialment. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment al sostre 
- Muntades superficialment a la paret 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de quedar fixada sòlidament al sostre o a la par et amb visos. 
S'ha de connectar a la xarxa d'enllumenat general d e corrent altern del local i a la línia de 
connexió a terra. 
Ha de quedar anivellada en la posició fixada al pro jecte. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
Toleràncies per a muntatge superficial a la paret: 
- Aplomat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’insta l·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la làmpada, el cablejat inte rior i l'equip complert d'encesa en el seu 
cas. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE 20062:1993 Aparatos autónomos para el alumbrado  de emergencia con lámparas de 
incandescencia. Prescripciones de funcionamiento. 
UNE 20392:1993 Aparatos autónomos para alumbrado de  emergencia con lámparas de fluorescencia. 
Prescripciones de funcionamiento. 
UNE 72550:1985 Alumbrado de emergencia. Clasificaci ón y definiciones. 
UNE 72551:1985 Alumbrado (de emergencia) de evacuac ión. Actuación. 
UNE 72552:1985 Alumbrado (de emergencia) de segurid ad. Actuación. 
UNE 72553:1985 Alumbrado (de emergencia) de continu idad. Actuación. 
 
 
EHA - LLUMS INDUSTRIALS 
EHA1 - LLUMS INDUSTRIALS AMB TUBS FLUORESCENTS 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Llum industrial sense difusor ni reflector, per un o dos tubs fluorescents de doble casquet de 
36 o 58 W de potència, A.F., muntat superficialment . 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment al sostre 
- Suspeses del sostre 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, re talls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de f ixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèc trica i a la línia de terra. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària. 
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als p ortalàmpades i fent contacte amb aquests. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pel s punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació i connexionat de la lluminària s’han  de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF 
S’ha de comprovar que les característiques tècnique s de l’aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les caracterís tiques de l’element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
Les connexions elèctriques s’han de fer sense tensi ó a la línia. 
Un cop instal·lat l’equip, es procedirà a la retira da de l’obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
S’inclou en la partida d’obra el subministrament i la col·locació de les làmpades. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EHB - LLUMS ESPECIALS 
EHB1 - LLUMS ESTANCS AMB TUBS FLUORESCENTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Llum estanc per a tubs fluorescents de doble casque t, muntat superficialment. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Muntades superficialment al sostre 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
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- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat i col·locació de les làmpades 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, re talls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
MUNTADA SUPERFICIALMENT AL SOSTRE: 
Ha de quedar fixada sòlidament, amb el sistema de f ixació disposat pel fabricant. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèc trica i a la línia de terra. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària. 
Els tubs fluorescents han de quedar allotjats als p ortalàmpades i fent contacte amb aquests. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pel s punts previstos pel fabricant. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La col·locació i connexionat de la lluminària s’han  de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF 
S’ha de comprovar que les característiques tècnique s de l’aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s’han d’inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d’alterar les caracterís tiques de l’element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
Les connexions elèctriques s’han de fer sense tensi ó a la línia. 
Un cop instal·lat l’equip, es procedirà a la retira da de l’obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
S’inclou en la partida d’obra el subministrament i la col·locació de les làmpades. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EJ - INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANIT ARIS 
EJ1 - APARELLS SANITARIS 
EJ13 - LAVABOS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de la vabo de porcellana, de gres esmaltat o de 
planxa d'acer. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Encastat a un taulell 
- Sobre un peu 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació del lavabo a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes cond icions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
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L'alçària des del nivell del paviment fins el nivel l frontal superior del lavabo ha de ser la 
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el 
sistema indicat pel fabricant. 
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament 
al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el c orresponent peu. 
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el  lavabo, el peu i el paviment, o entre el 
lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de que dar rejuntat amb silicona neutra. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb e l conducte d'evacuació. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de du r instal·lada la connexió a terra amb cable 
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’insta l·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ14 - INODORS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'ino dor de porcellana o de gres esmaltat, de 
sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixac ions verticals o sobre el paviment. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'inodor a l'espai previst 
- Connexió a la xarxa d'evacuació 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condi cions exigides a l'element simple. 
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte. 
La tapa i el seient han de quedar centrats, no ofer ir resistència ni tenir joc en el seu 
moviment. 
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivel l frontal superior de l'inodor ha de ser la 
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al pavime nt, segons el cas, amb les fixacions 
subministrades pel fabricant. 
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat. 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb e l conducte d'evacuació mitjançant una pasta 
segelladora en els aparells de descàrrega horitzont al, o mitjançant un junt de cautxú o de 
neoprè en els de descàrrega vertical. 
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de q uedar regulats de manera que l'aparell 
funcioni correctament. 
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de du r instal·lada la connexió a terra amb cable 
de coure nu, de secció >= 2,5 mm2. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet 
- Horitzontalitat:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'han de col·locar junts de material endurible a  les rosques. 
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L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS  
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes  i accessoris per a aparells sanitaris, 
muntades superficialment o encastades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Aixeta connectada al tub d'alimentació 
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i a l de desguàs, si porta sobreixidor 
incorporat 
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desgu às, si porta sobreixidor incorporat 
- Ruixador connectat al braç de la dutxa 
- Suport per a dutxa de telèfon 
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a l a dutxa de telèfon 
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible 
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrreg a incorporats 
- Colze d'enllaç 
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimen tació connectat a l'aparell sanitari 
- Enllaç mural 
- Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enlla ç i a l'aixeta 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'aixeta o l'accessori 
- Segellat dels junts 
- Connexió a la xarxa d'aigua 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reu nir les mateixes condicions exigides a 
l'element simple. 
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de qued ar anivellada en totes dues direccions, a 
la posició prevista en el projecte i centrat amb l' especejament de l'enrajolat. 
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la ref lectida en el projecte o, en el seu 
defecte, la indicada per la DF. 
Ha de quedar ben fixat al seu suport. 
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions am b els tubs d'alimentació i amb els de 
desguàs quan calgui. 
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua cale nta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb 
el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dre ta amb el distintiu blau. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Nivell:  ± 10 mm 
FLUXOR: 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l' aixeta amb el tub d'alimentació i de la 
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanita ri. 
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per  la part posterior de la paret i ha de 
quedar connectat amb el polsador encastat directame nt a la paret, de manera que permeti el seu 
correcte accionament. 
MECANISME PER A CISTERNA: 
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l' aixeta amb el tub d'alimentació i de la 
connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanita ri. 
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon fun cionament del mecanisme. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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La posició de l'element respecte al plà del paramen t ha de ser l'adequada per a obtenir un bon 
acord amb el revestiment. 
No s'han de col·locar junts de material endurible a  les rosques. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre la rosca. 
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar aban s. 
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instrucci ons del fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS. 
 
 
EJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITA RIS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
     - Soldats a tub de plom 
     - Roscats a sifó de llautó 
     - Connectats a tub de PVC 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra  les operacions següents: 
Soldats a tub de plom: 
     - Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
     - Acoblament dels tubs 
     - Soldat 
     - Prova de servei de la instal·lació 
Connectats a tub de PVC: 
     - Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs 
     - Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançan t junt elàstic 
     - Prova de servei de la instal·lació 
Roscats a sifó de llautó: 
     - Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs 
     - Preparació de les unions amb cintes, pasta o  estopa 
     - Roscat dels tubs 
     - Prova de servei de la instal·lació 
CONDICIONS GENERALS: 
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes co ndicions exigides a l'element simple. 
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 
instal·lar i manipular. 
Les unions no han de tenir fuites. 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
     - Posició:  La mateixa exigida al sanitari 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura am b estany. 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adh esiu o encaixada amb junt elàstic. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM: 
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de ne tejar l'interior i l'exterior del broquet 
fregant-lo amb paper abrasiu. 
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC: 
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Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet 
fregant-lo amb paper abrasiu, després s'ha d'humite jar amb un dissolvent adient i s'ha 
d'aplicar l'adhesiu per tal d'evitar la formació de  bombolles. 
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió,  després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat 
a l'exterior. 
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha d e netejar l'interior i l'exterior del 
broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant adien t, només a l'extrem bisellat del tub. 
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal,  després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm 
aproximadament, per a facilitar les possibles dilat acions. 
ROSCATS: 
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l 'interior del broquet fregant-lo amb paper 
abrasiu. 
No s'han de col·locar junts de material endurible. 
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes , pastes o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EJ7 - DIPÒSITS I ACCESSORIS, PER A AIGUA 
EJ71 - DIPÒSITS PER A AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJ7117P3. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Instal·lació de dipòsits cilíndrics o prismàtics de  polièster reforçat, col·locats amb suports 
murals o sobre bancades d'obra de fàbrica. 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra  les operacions següents: 
- Col·locació del dipòsit 
- Connexió d'aixetes de pas 
- Connexió a la xarxa de subministrament i d'evacua ció 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha d’instal·lar a la part alta de l'immoble, en u n lloc de fàcil accés, de manera que es 
pugui manipular. 
La diferència d'alçària entre el fons del dipòsit i  l'aixeta més pròxima de l'edifici no ha de 
ser inferior a 3 m. 
El desguàs superior no ha d'estar connectat directa ment a la xarxa d'evacuació, cal que quedi 
un espai accessible intermedi, per a verificar el p as de l'aigua. 
Les connexions amb els diferents conductes no han d e tenir fuites. 
Abans i després del dipòsit s'ha d’instal·lar una a ixeta de pas, segons les especificacions 
del seu plec de condicions. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’insta l·lació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que s e aprueba el Código Técnico de la 
Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS. 
 
 
EJM - ELEMENTS DE MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 
EJM1 - COMPTADORS D'AIGUA I ELEMENTS PER A CENTRALI TZACIÓ DE LECTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EJM12409. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Aquest plec de condicions tècniques es vàlid per a les següents partides d’obra: 

- Comptadors d'aigua amb unions roscades o embridad es connectats a una bateria o a un ramal. 

- Elements per a la lectura centralitzada de compta dors electrònics  

Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra  les operacions següents: 

Per a la col.locació de comptadors: 

- Replanteig de la unitat d’obra 

- Preparació de les unions 

- Col·locació del comptador 

- Connexió a la xarxa de fluid amb els seus accesso ris corresponents 

- Prova de servei 

- Retirada de l’obre dels embalatges, restes de mat erials, etc. 

Per a la col.locació del punts de lectura centralit zada: 

- Replanteig de unitat d’obra 

- Col.locació del punt de lectura centralitzada 

- Execució de les connexions elèctriques 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l’obre dels embalatges, restes de mat erials, etc. 

COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 

El comptador ha de quedar instal·lat dins d'una cam bra de fàcil accés i amb suficients mitjans 

d’il·luminació i d'evacuació. 

Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui 

instal·lar i manipular. 

Les connexions amb les conduccions d'entrada i de s ortida no han de tenir fuites, han de ser 

enroscades i amb junt de material elàstic. 

Abans i després del comptador ha de quedar instal·l ada una aixeta de pas i una vàlvula de 

retenció si el comptador no la porta incorporada, s egons les especificacions del seu plec de 

condicions. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Ha d'estar feta la prova d'instal·lació. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

EQUIPS PER A LA LECTURA CENTRALITZADA DE COMPTADORS: 

La caixa ha d’estar fixada al suport per un mínim d e quatre punts. 

El punt de lectura interior ha d’estar col.locat a dintre del recinte de la cambra de 

comptadors. 

El punt de lectura exterior ha d’estar col.locat en  un lloc de fàcil accés, a la part exterior 

de l’edifici. 

Les connexions elèctriques han d’estar fetes. No s’ han de transmetre esforços entre els cables 

elèctrics i els terminals de connexió. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat 

per la DF. 
S’ha de comprovar que les característiques del prod ucte correspon a les especificades al 
projecte. 

Els materials s’han d’inspeccionar abans de la seva  col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís tiques dels elements. 
La col·locació de l’element s’ha de fer seguint les  indicacions del fabricant. 

Un cop instal·lat, es procedirà a la retirada de l' obra de tots els materials sobrants 

(embalatges, retalls de cables, etc.). 

COL.LOCACIÓ DE COMPTADORS: 

No es retiraran les proteccions de les boques de co nnexió fins que no es procedeixi a la seva 

unió. 

Les unions enroscades s'han de preparar amb estopa,  pastes o cintes d'estanquitat. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre la rosca. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad  DB-HS. 
 
 
EN - VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
EN1 - VÀLVULES DE COMPORTA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN1294F0,EN12D424,EN12B4F0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Vàlvules de comporta manuals roscades o embridades,  muntades. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 

- Preparació de les unions amb els elements d’estan queitat 

- Connexió de la vàlvula als tubs 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

El volant de la vàlvula ha de ser accessible. 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de que dar alineats. 

Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexi ons amb la canonada han de ser estanques a 

la pressió de treball. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d 'accionament no ha d'impedir la maniobra 

del volant amb la mà. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 
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MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del pla 

horitzontal. 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, un 

cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de ta ncament. 

MUNTADES EN PERICÓ: 

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el v olant cap amunt, i ha de coincidir amb el 

centre del pericó. 

La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perque pugui girar 

el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del si stema de tancament. 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 

col·locar i treure tots els cargols de les brides. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitja nçant els junts adequats. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de net ejar l'interior dels tubs i les rosques 

d'unió. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre la rosca. 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes  les vàlvules només s'han de treure en el 

moment d'executar les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es  destina. 
 
 
EN7 - VÀLVULES DE REGULACIÓ 
EN72 - VÀLVULES DE DUES VIES MOTORITZADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN722D33. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Vàlvules de regulació, de tall o de sector de dues vies motoritzades, muntades roscades o 
embridades entre tubs. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 

- Preparació de les unions amb cintes o juntes, seg ons instruccions del fabricant 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa de subministram ent 

- Connexió del motor a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponen t i el motor a la línia d'alimentació 

elèctrica. 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de que dar alineats. 

Les connexions han de ser estanques a la pressió de  treball. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 30 mm 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades  mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre la rosca. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de net ejar l'interior dels tubs i les rosques 

d'unió. 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes  les vàlvules només s'han de treure en el 

moment d'executar les unions. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retira da de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de tubs, etc. 
Ha de quedar feta la prova de servei, segons les es pecificacions de la DT i aprovada per la 
DF. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1751/1998, de 31 de julio por el que s e aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en Edificios (RITE) y sus Instrucciones Té cnicas Complementarias (ITE) y se crea la 

Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de  los Edificios. 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 
 
 
EN74 - VÀLVULES REDUCTORES DE PRESSIÓ ROSCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN74AC17. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Vàlvules reductores de pressió roscades, muntades. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 

- Preparació de les unions amb cintes 

- Connexió a la xarxa de la vàlvula 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La vàlvula ha de quedar amb l'allotjament del siste ma d'accionament i regulació a la part 

inferior. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent. 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de que dar alineats i en posició horitzontal. 

El sistema de regulació de la pressió diferencial h a de ser accessible. 

Les connexions han de ser estanques a les pressions  de treball. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

MUNTADES EN PERICÓ: 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar 

el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sis tema de tancament. 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
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La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 

cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de ta ncament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Les unions amb la canonada han de quedar segellades  mitjançant cintes d'estanquitat adequades. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre la rosca. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de net ejar l'interior dels tubs i les rosques 

d'unió. 

Els protectors de les rosques amb que van proveïdes  les vàlvules només s'han de treure en el 

moment d'executar les unions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es  destina. 
 
 
EN8 - VÀLVULES DE RETENCIÓ 
EN83 - VÀLVULES DE RETENCIO DE DISC MUNTADES ENTRE BRIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EN8393E4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Vàlvules de retenció de disc i de disc partit (dobl e clapeta) muntades entre brides. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Neteja de l'interior dels tubs 

- Connexió de la vàlvula a la xarxa 

- Prova d'estanquitat 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de col·locar de forma que els eixos de la vàlv ula i de la tuberia quedin alineats. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

El pes de la tuberia no ha de descansar sobre la và lvula. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 30 mm 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perque pugui girar el cos, un 

cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de ta ncament. 

MUNTADES EN PERICÓ: 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 

col·locar i treure tots els cargols de les brides. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de nete jar l'interior dels tubs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es  destina. 
 
 
ENE - FILTRES COLADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ENE29300,ENE2D300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Filtres coladors roscats o embridats muntats entre tubs. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Col·locació i fixació de la peça a la tuberia 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 
Ha de portar una placa metàl·lica d'identificació p er a localització en l'esquema de la 
instal·lació. 

Les parts del filtre que s’hagin de manipular, han de ser accessibles. 

La distància entre el filtre i els elements que l’e nvolten ha de ser suficient per permetre’n 

el desmuntatge i manteniment. 

Els eixos del filtre i de la canonada han de quedar  alineats. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

El pes de la tuberia no ha de descansar sobre el fi ltre. 
Les unions han de ser estanques. 

El sentit de circulació del fluid a dintre del filt re ha de coincidir amb la marca gravada al 

cos. 
Tots els materials que intervenen en la instal·laci ó han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels equ ips han d’estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressam ent aprovats per aquest. 
Ha de quedar feta la prova de la instal·lació. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat 

per la DF. 
El muntatge s’ha de fer seguint les instruccions de  la documentació tècnica del fabricant. 
S’ha de seguir la seqüència de muntatge proposada p el fabricant. 

Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, p asta o cintes d'estanquitat. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense força r ni malmetre les rosques. 
L'estanquitat de les unions embridades s'ha d'acons eguir amb els junts subministrats pel 
fabricant, o bé, amb junts expressament aprovats pe r aquest. 

El tub de connexió ha d'estar lliure d'obstruccions . 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
S’ha de comprovar que les característiques tècnique s del producte corresponen a les 
especificades al projecte. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís tiques dels elements. 
Les connexions a la xarxa de servei es faran un cop  tallat el subministrament. 
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l’o bra de tots els materials sobrants com ara 
embalatges, retalls de carrils, tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es  destina. 
 
 
ENH - BOMBES CENTRÍFUGUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ENH4B727. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Bombes centrífugues, de tipus auto-aspirant, monobl oc o normalitzades segons DIN,  muntades. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Fixació de la bomba a una bancada 

- Connexió a la xarxa de fluid a servir 

- Connexió a la xarxa elèctrica 

- Prova de servei 

CONDICIONS GENERALS: 

La bomba ha d'estar connectada a la xarxa a què ha de donar servei, i el motor a la línia 

d'alimentació elèctrica. 

Les canonades d'aspiració i d'impulsió han de ser, com a mínim, del mateix diàmetre que les 

boques corresponents. 

Les reduccions de diàmetre s'han de fer amb peces c òniques, amb una conicitat total <= 30°. 

Les reduccions que siguin horitzontals s'han de fer  excèntriques i han de quedar enrasades per 

la generatriu superior, per tal d'evitar la formaci ó de bosses d'aire. 

La bomba ha d'estar fixada sòlidament a una bancada  de superfície llisa i anivellada. 

La subjecció de la bomba s'ha de fer calçant-la amb  espàrrecs o amb cargols; cal utilitzar els 

forats que porta a la seva base. 

Les canonades no han de transmetre cap tipus d'esfo rç a la bomba. 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

La distància entre la bomba i la paret ha de ser su ficient perque pugui girar el cos de la 

bomba, un cop desmuntada la seva subjecció. 

MUNTADES EN PERICÓ: 

La separació entre la bomba i les parets del pericó  ha de ser suficient perque pugui girar el 

cos de la bomba un cop desmuntada la seva subjecció . 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'ha de comprovar si la tensió del motor correspon a la disponible i si gira en el sentit 

convenient. 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitja nçant els junts adequats. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 23661:1995 Bombas centrífugas de aspiración axial. Medidas de las bancadas y de su 

instalación. 
 
 
EQ - EQUIPAMENTS 
EQ1 - BANCS 
EQ11 - BANCS D'ESTRUCTURA METÀL.LICA 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Bancs d'estructura metàl·lica i seient de fusta. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
     - Replanteig de la posició 
     - Fixació del banc 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal. 
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacion s, cops ni d'altres defectes visibles. 
Ha d’estar col·locat al lloc indicat a la D.T. 
Toleràncies d'execució: 
     - Alçària del seient:  ± 20 mm 
     - Horitzontalitat:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés constru ctiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
EQZ - EQUIPAMENTS ESPECIALS 
EQZ1 - PENJADORS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Penjador de roba col·locat amb fixacions mecàniques . 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
     - Replanteig 
     - Fixació definitiva 
     - Neteja i protecció 
CONDICIONS GENERALS: 
El penjador ha d’estar col·locat al lloc indicat a la D.T. 
Ha d’estar fixat al suport per tots els punts previ stos, amb cargols. Si el suport es de 
fàbrica, també els cargols s’han de subjectar amb t acs. 
Toleràncies d'execució: 
     - Posició:  ± 2 mm 
     - Aplomat:  ± 1 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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No hi ha condicions específiques del procés constru ctiu. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T . 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
F6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
F6A - TANCAMENTS LLEUGERS 
F6A1 - TANCAMENTS METÀL.LICS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Col·locació de reixat d'1,5 a 2 m d'alçària, de mal la d'acer. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Amb malla de torsió senzilla 
- Amb bastidor i malla electrosoldada o malla ondul ada de ferro dolç 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Amb pals de tub col·locats sobre daus de formigó 
- Ancorat a l'obra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
- Formació de les bases per als suports, o del fora t en l'obra 
- Col·locació dels elements que formen el reixat 
- Tesat del conjunt 
CONDICIONS GENERALS: 
La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'es tar aplomada i amb els angles i els nivells 
previstos. 
Els muntants han de quedar verticals, independentme nt del pendent del terreny. 
Quan la reixa ha d'anar col·locada sobre daus de fo rmigó, els suports s'han d'ancorar a 
aquestes bases que no han de quedar visibles. 
Llargària de l'ancoratge dels suports: 
- Alçària 1,5 m:  >= 3 cm 
- Alçària 1,8 o 2 m:  >= 35 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Distància entre suports: 
     - Reixa amb malla de torsió senzilla:  ± 20 mm  
     - Reixa amb bastidor de 2x1,8 m:  ± 2 mm 
     - Reixa amb bastidor de 2,5x1,5 m; 2,65x1,5 m o 2,65x1,8 m:  ± 5 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Nivell: ± 5 mm 
- Aplomat:  ± 5 mm 
REIXAT ANCORAT A L'OBRA: 
Distància entre els suports:  2 m 
REIXAT AMB MALLA DE TORSIÓ SENZILLA: 
La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç  repartits uniformement als trams rectes i 
a les cantonades. 
Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapun tes. 
Distància entre els suports tensors:  30 - 48 m 
Nombre de cables tensors:  3 
Nombre de grapes de subjecció de la tela per muntan t:  7 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els 
impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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F9 - PAVIMENTS 
F93 - BASES 
F936 - BASES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
F9365G21. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de subbase o base de formigó per a pavimen t. 

S'han considerat les col·locacions del formigó segü ents: 

- Estesa i vibratge amb regle vibratori 

 - Estesa i vibratge amb estenedora de formigó 

 Es considera estesa i vibració manual la col·locac ió del formigó amb regle vibratori, i 

estesa i vibració mecànica la col·locació  del form igó amb estenedora. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

En el cas de col·locació amb regle vibratori: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de formigonat 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats 

En el cas de col·locació amb estenedora: 

- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 

- Col·locació d'elements de guiat de les màquines 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de formigonat 

- Protecció del formigó fresc i curat 

CONDICIONS GENERALS: 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

Ha de formar una superfície plana amb una textura u niforme i s'ha d'ajustar a les alineacions 

i a les rasants previstes. 

Ha de tenir junts transversals de retracció fets ca da 25 m2. Els junts han de ser d'una 

fondària >= 1/3 del gruix de la base i d'una amplàr ia de 3 mm. 

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 de poliestirè expand it. 

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 compro varà d’acord amb l’ article 86 de l’EHE-08 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix:  - 15 mm 

 - Nivell:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambi ent entre 5°C i 40°C. 

S'han d'aturar els treballs quan la pluja pugui lle var la capa superficial del formigó fresc. 

S'ha de vibrar fins aconseguir una massa compacta i  sense que es produeixin segregacions. 

Durant l'adormiment i fins que s'aconsegueixi el 70 % de la resistència prevista, s'ha de 

mantenir humida la superfície del formigó amb els m itjans necessaris segons el tipus de ciment 

utilitzat i les condicions climatològiques del lloc . 

Aquest procés ha de durar com a mínim: 

- 15 dies en temps calorós i sec 
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 - 7 dies en temps humit 

 La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següe nts a la seva formació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la  DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

estructural (EHE-08). 
 
 
F96 - VORADES 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locat sobre base de formigó 
- Vorada o gual de pedra o formigó col·locada sobre  esplanada compactada 
- Vorades de planxa d'acer galvanitzat 
- Vorades de planxa d'acer amb acabat "CORTEN" 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Col·locació sobre base de formigó: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Col·locació sobre esplanada compactada: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assen tament 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
Vorada de planxa d’acer: 
- Replanteig 
- Col·locació prèvia, aplomat i anivellat 
- Fixació definitiva i neteja 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L’element col.locat ha de tenir un aspecte uniforme , net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 
rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit 
de formigó. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
VORADA DE PLANXA D’ACER: 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniform e, net i sense defectes. 
Ha de quedar aplomada. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes, i a de sobresortir de la rígola l'alçaria indicada 
a la DT 
La part superior de la vorada ha de quedar al matei x pla que el paviment de la vorera, en cap 
cas ha de sobresortir. 
Ha de quedar subjecte a la base amb les potes d'anc oratge. 
La unió de la vorada amb el paviment de la vorera h a d'estar segellada en tot el seu 
perímetre. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluges. 
COL·LOCACIÓ SOBRE ESPLANADA COMPACTADA: 
El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'a ssaig PM i la rasant prevista. 
COL·LOCACIÓ SOBRE BASE DE FORMIGÓ: 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es prod ueixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en  el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó c omenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir 
humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
VORADA DE PLANXA D’ACER: 
Abans de començar els treballs es farà un replantei g previ que ha de ser aprovat per la DF 
El procés de col·locació no ha d'afectar a la quali tat dels materials.  
Es posarà especial cura de no ratllar el recobrimen t d'acabat de la planxa d'acer. 
S'ha de comprovar que les característiques del prod ucte corresponen amb les especificades al 
projecte. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
VORADA RECTA: 
m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
VORADA AMB ENCAIX PER A EMBORNAL: 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 - DRENATGES 
FD5G - CANALS DE FORMIGÓ PER A DRENATGES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Formació de canal amb peces prefabricades de formig ó col·locades sobre solera de formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació de les peces prefabricades 

- Segellat dels junts amb morter 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de tenir un gruix i acabat continus. 

Les peces prefabricades han d'estar col·locades seg ons les alineacions, pendents i cotes 

previstes a la DT. 

Els junts d'assentament i els junts verticals han d 'estar fets amb morter de ciment. 
S'han de preveure junts de dilatació que han de que dar reblerts amb material elàstic, el qual 
ha de complir amb les especificacions del Plec de C ondicions Tècniques corresponent. 

En els casos que l'aigua circuli a gran velocitat, s'han d'evitar els canvis bruscs 

d'alineació per tal de no produir salts d'aigua o o nes. 

Resistència característica estimada del formigó de la solera (Fest) als 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 

- Desviació lateral: 

     - Línia de l'eix: ± 24 mm 

     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 

      (D = la dimensió interior màxima expressada e n m) 

- Nivell soleres:  ± 12 mm 
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- Gruix (e): 

     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 

     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (< = -10 mm) 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La temperatura per a formigonar la solera ha d'esta r entre 5°C i 40°C. 

L'abocada del formigó de solera s'ha de fer de mane ra que no es produeixin disgregacions. 

La col·locació de les peces prefabricades s'ha de c omençar pel punt més baix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària mesurat sobre el terreny. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

*Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueb a 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 a ctualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 

construcción de explanaciones, drenajes y cimentaci ones. 

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

Drenaje superficial 

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

Estructural (EHE). 
 
 
FDK - PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS 
FDK2 - PERICONS QUADRATS PER A CANALITZACIONS DE SE RVEIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FDK2UC20,FDK2UC25. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Pericó de paret de formigó per a registre de canali tzació de serveis. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Pericó fet “in situ” sobre solera de maó calat co l·locat sobre llit de sorra. 

- Pericó prefabricat amb tapa de formigó prefabrica t (si és el cas), sobre solera de formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

Pericó fabricat “in situ”: 

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Col·locació de la solera de maons calats 

- Formació de les parets de formigó, encofrat i des encofrat, previsió de passos de tubs, etc. 

- Preparació per a la col·locació del marc de la ta pa 

Pericó de formigó prefabricat: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació del pericó sobre la solera 

- Formació de forats per a connexionat dels tubs 

- Acoblament dels tubs 

- Col·locació de la tapa, en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fon dària prevista a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la solera:  ± 20 mm 
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PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 

Les parets han de quedar planes, aplomades i a esca ire. 

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció ha n de quedar preparats. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·loca ció del bastiment i la tapa enrasats amb el 

paviment. 

Resistència característica estimada del formigó (Fe st):  >= 0,9 Fck 

(Fck = Resistència de projecte del formigó a compre ssió) 

Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets:  ± 5 mm 

- Dimensions interiors:  ± 1% dimensió nominal 

- Gruix de la paret:  ± 1% gruix nominal 

PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 

El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·loca ció del bastiment i la reixa enrasats amb 

el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ell a. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar  preparat. 

La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es 

prendran les mesures necessàries per tal d’evitar e l seu desplaçament o el seu robatori. 

Gruix de la solera: >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor:  ± 5 mm/m 

- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfec tes, ni ha de modificar les condicions 

exigides per al material. 

PERICÓ FABRICAT “IN SITU”: 

La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'inicï i el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 

de manera que no es produeixin disgregacions. 

PERICÓ DE FORMIGÓ PREFABRICAT: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C, sense 

pluja. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricaci ó del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 

disgregacions. 

Es realitzarà una prova d’estanquitat en el cas que  la D.F. ho consideri necessari. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT . 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

Estructural (EHE). 
 
 
FG - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
FG2 - TUBS I CANALS 
FG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL.LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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FG22TH1K. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
DEFINICIÓ: 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàm etre nominal, col·locat. 
S’han considerat els tipus de tubs següents: 
     - Tubs de PVC corrugats 
     - Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillis a la exterior i corrugada la interior 
     - Tubs de material lliure d’halògens 
     - Tubs de polipropilè 
     - Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l a exterior i llisa la interior 
S’han considerat els tipus de col·locació següents:  
     - Tubs col·locats encastats 
     - Tubs col·locats sota paviment 
     - Tubs col·locats sobre sostremort 
     - Tubs col·locats al fons de la rasa 
L’execució de la unitat d’obra inclou les operacion s següents: 
     - Replanteig del traçat del tub 
     - L’estesa, fixació o col·locació del tub 
     - Retirada de l’obra de les restes d’embalatge s, retalls de tubs, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registre s (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'es tat de la superfície sobre la què s'ha 
d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d’instal·lació: 
               - Penetració dels tubs dintre les ca ixes: ± 2 mm 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al  parament, coberta amb guix. 
Recobriment de guix:  >= 1 cm 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en e l cel ras. 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base . 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de mor ter cada metre, com a mínim. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reb lertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registre s (caixes de derivació, pericons, etc.), ni 
entre aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecu tius:  <= 3 
Distància entre la canalització i la capa de protec ció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
     - Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10  mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la 
D.F. 
Les unions s’han de fer amb els accessoris subminis trats pel fabricant o expressament aprovats 
per aquest. Els accessoris d’unió i en general tots  els accessoris que intervenen en la 
canalització han de ser els adequats al tipus i car acterístiques del tub a col·locar. 
S’ha de comprovar que les característiques del prod ucte a col·locar corresponen a les 
especificades a la D.T. del projecte. 
Els tubs s’han d’inspeccionar abans de la seva col· locació. 
La seva instal·lació no n’ha d’alterar les caracter ístiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedi rà a la retirada de l’obra de les restes 
d’embalatges, retalls de tubs, etc.  
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
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El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa n ivellant-lo amb una capa de sorra garbejada 
i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons, 
plaques de formigó, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les espe cificacions del projecte, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives 
en la resta de muntatges. 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material c orresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por  el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para instalac iones eléctricas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instal aciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instal aciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos flexibles. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para instal aciones eléctricas. Parte 2-4: Requisitos 
particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 
 
FH - INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
FHM - ELEMENTS DE SUPORT PER A LLUMS EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHM1Z201,FHM41902. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Suports metàl·lics per a llums exteriors, col·locat s ancorats al paviment i els seus 
components acoblats a aquests. 
S'han considerat els elements següents: 
     - Columnes d’acer galvanitzat de forma recta o  troncocónica, ancorades amb un dau de 
formigó 
     - Bàcul troncocònic o amb braç de tub, de plan xa d'acer galvanitzat, de fins a 10 m 
d'alçària i 2,5 m de sortint, d'un braç, amb base-p latina i porta, col·locat sobre dau de 
formigó. 
     - Braç mural, parabòlic o recte, de tub d'acer  galvanitzat, o braç mural recte de planxa 
d'acer troncopiramidal galvanitzat, de fins a 2 m d e llargària, per a cantonada o no, fixat 
amb platina i cargols. 
     - Creueta d'acer, galvanitzat o amb imprimació  antioxidant, de fins a 3 m de llargària, 
acoblada amb brida o amb platina a tub d'acer. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
Suports verticals, ancorats al paviment: 
     - Formigonament del dau de base, amb les perns  d'ancoratge 
     - L'hissat, fixació i anivellament 
     - Connexionat a la xarxa 
Braç mural: 
     - Fixació i anivellament 
     - Connexionat a la xarxa 
Creueta: 
     - Muntatge, fixació i anivellament 
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CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F. 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d’instal·lar en posició vertical. 
Ha de quedar fixada sòlidament a la base de formigó  pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
La situació de la porta del compartiment per a acce ssoris ha de ser la recomenada per la UNE 
72-402. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjan çant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 
Toleràncies d'execució: 
     - Verticalitat:  ± 10 mm/3 m 
     - Posició:  ± 50 mm 
BRAÇ MURAL: 
El sobreeixidor ha de quedar fixat sòlidament a la paret pels seus perns. 
La fixació de la platina de base als perns s'ha de fer mitjançant volanderes, femelles i 
contrafemelles. 
Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjan çant la pressió de terminal, cargol i 
femelles. 
Toleràncies d'execució: 
     - Posició:  ± 20 mm 
CREUETA: 
Ha de quedar fixat sòlidament al fust de la columna  mitjançant cargols(platina) o amb una 
brida(brida). 
La fixació s'ha de fer pel punt central de la creue ta. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció a la creueta s'ha de fer pel punt central de la 
mateixa. 
L'accés dels cables d'alimentació i protecció del l lum s'ha de fer mitjançant la pràctica de 
taladres de diàmetre adequat a la creueta, just en el punt de subjecció del llum. 
Toleràncies d'execució: 
     - Posició:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
SUPORTS VERTICALS: 
S'ha d'utilitzar un camió-grua per descarregar i ma nipular el pal durant la seva fixació. 
Durant el muntatge s'ha de deixar lliure i acotada una zona de radi igual a l'alçària del pal 
més 5 m. 
Cal que la zona de treball quedi degudament senyali tzada amb una tanca i llums vermells durant 
la nit. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la D.T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por  el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. 
UNE 72401:1981 Candelabros. Definiciones y términos . 
UNE 72402:1980 Candelabros. Dimensiones y toleranci as. 
UNE 72403:1984 Candelabros. Materiales. 
 
 
FHN - LLUMS PER A EXTERIORS 
FHNJ - APLICS AMB LÀMPADES INCANDESCENTS 
 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Aplics per a exteriors amb làmpades halògenes, inca ndescents o fluorescents no integrades 
(sense equip incorporat). 
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Aplics muntats superficialment 
- Aplics encastats al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 
- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
- Col·locació de les làmpades, en el seu cas 
- Comprovació del funcionament 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, re talls de tubs, cables, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 
Tots els materials que intervenen en la instal·laci ó han de ser compatibles entre si. Per 
aquest motiu, el muntatge i les connexions dels apa rells han d’estar fets amb els materials i 
accessoris subministrats pel fabricant, o expressam ent aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sis tema de fixació disposat pel fabricant. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pel s punts previstos pel fabricant. 
Ha de quedar garantit el grau de protecció de la ll uminària en el punt d’entrada dels cables. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge  de les parts del llum que necessitin 
manteniment. 
Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèc trica i a la línia de terra. 
La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han  de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat 
per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques tècnique s de l'aparell corresponen a les 
especificades al projecte. 
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís tiques de l'element. 
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retira da de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou el subministrament i col·loc ació de la làmpada. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. REBT 2002 
UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos  generales y ensayos. 
UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisit os particulares. Sección 2: Luminarias 
empotradas. 
 
 
FHQ - PROJECTORS PER A EXTERIORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FHQ6Z401,FHQ6Z801. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Projector per a exteriors amb reflector, col·locat.  

S'han considerat els elements següents: 

- Projector amb reflector de distribució intensiva,  semiintensiva o semiextensiva, de forma 

circular obert o tancat, amb làmpada d'incandescènc ia de fins a 1500 W 

- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o 

sense, per a làmpada de vapor de mercuri de fins a 2000 W. 

- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o 

sense, per a làmpada de vapor de sodi a pressió alt a de fins a 1000 W. 

- Projector de forma rectangular, obert o tancat, a mb allotjament per a equip, per a làmpada 

de vapor de sodi a pressió baixa de fins a 180 W 

- Projector de forma circular, obert o tancat, amb làmpada de llum mixta de fins a 500 W 

- Projector de forma rectangular o circular, obert o tancat, amb allotjament per a equip o 

sense, amb làmpada d'halogenurs metàl·lics de fins a 2000 W 

- Projector de forma rectangular, obert o tancat, p er a làmpada de quars-iode de fins a 1500 

W. 

- Projector lineal amb làmpades fluorescents o de x enó. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents:  

- Acoblada al suport mitjançant brides 

- Fixada a la paret mitjançant cargols o perns 

- Muntada amb lira mitjançant cargols o perns 

- Projectors lineals muntats sobre suports 

- Projectors lineals muntats sobre bastiments de ca ixes encastades al paviment 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Replanteig de la unitat d’obra 

- Muntatge, fixació i anivellament 
- Connexionat 
- Col·locació de les làmpades, en el seu cas 

- Comprovació del funcionament 

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, re talls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el  seu defecte, la indicada per la DF. 

Tots els materials que intervenen en la instal·laci ó han de ser compatibles entre si. Per 

aquest motiu, el muntatge i les connexions dels apa rells han d’estar fets amb els materials i 

accessoris subministrats pel fabricant, o expressam ent aprovats per aquest. 
Ha de quedar fixat sòlidament al suport, amb el sis tema de fixació disposat pel fabricant. 

Ha de quedar connectat al conductor de terra mitjan çant la pressió de terminal, cargol i 

femelles. 
Els cables han d’entrar al cos de la lluminària pel s punts previstos pel fabricant. 

Ha de quedar garantit el grau de protecció de la ll uminària en el punt d’entrada dels cables. 

El cable ha de quedar subjectat per la coberta a la  carcassa del projector, de manera que no 

es transmetin esforços a la connexió elèctrica. 

Els conductors de línia, fases i neutre, han de que dar rígidament fixats mitjançant pressió de 

cargol als borns del llum. 

S'ha d'assegurar que la posició no dificulti l'entr ada dels cables i l'accés per a la 

manipulació i la neteja del difusor. 
No s’han de transmetre esforços entre els elements de la instal·lació elèctrica (tubs i 
cables) i la lluminària. 
Un cop instal·lat ha de ser possible el desmuntatge  de les parts del llum que necessitin 
manteniment. 

Ha d'estar connectada a la xarxa d'alimentació elèc trica i a la línia de terra. 

La làmpada ha de quedar allotjada al portalàmpades i fent contacte amb aquest. 

Toleràncies d'execució per a llums fixats a la pare t o muntats amb lira: 

- Verticalitat:  <= 10 mm 

- Posició en alçària:  ± 20 mm 

- Posició lateral:  <= 50 mm 

PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 
Ha de quedar recolzat a sobre del bastiment a tot e l seu perímetre. 
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No ha de tenir moviments que puguin provocar el seu  trencament per impacte o bé produir 
sorolls. 

Ha de quedar a la rasant prevista. 

La part superior del llum ha de quedar anivellada a mb el ferm perimetral i mantenir el seu 

pendent. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La instal·lació elèctrica s'ha de fer sense tensió a la línia. 
La col·locació i connexionat de la lluminària s'han  de fer seguint les instruccions del 
fabricant. 

Abans de començar els treballs de muntatge, es farà  un replanteig previ que ha de ser aprovat 

per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques tècnique s de l'aparell corresponen a les 

especificades al projecte. 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís tiques de l'element. 
En llums col·locats en caixa, no s’ha de muntar el llum fins que no s’hagi col·locat la caixa 
de suport. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la de l’equip de la lluminària. 

Quan es manipuli s'ha d'evitar tocar la superfície del reflector excepte quan es faci amb un 

drap net i sec. 

Les làmpades que no tinguin doble ampolla s'han de manipular sense tocar-les directament amb 

els dits, en cas de contacte, o si s'embruten, s'ha uran de netejar amb un drap que no es 

desfili, i amb un producte dissolvent capaç de reti rar la brutícia. 

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retira da de l'obra de tots els materials sobrants 

com ara embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les  especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la làmpada i el cablejat int erior del llum. 

En les instal·lacions que ho especifica, també incl ou l'equip complert d'encesa. 

PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 

No s’inclouen els ajuts del ram de paleta. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se  aprueba el Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión. REBT 2002 

UNE-EN 60598-1:1998 Luminarias. Parte 1: Requisitos  generales y ensayos. 

UNE-EN 60923:1997 Aparatos auxiliares para lámparas . Balastos para lámparas de descarga 

(excepto lámparas fluorescentes tubulares). Prescri pciones de funcionamiento. 

UNE-EN 60598-2-1:1993 Luminarias. Parte 2: Reglas p articulares. Sección 1: Luminarias fijas de 

uso general (versión oficial EN 60598-2-1: 1989). 
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE MERCURI: 

UNE 20354:1990 Lámparas de descarga de vapor de mer curio a alta presión. 
PROJECTOR AMB LÀMPADES DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ BAIXA: 

UNE-EN 60192:1996 Lámparas de vapor de sodio a baja  presión. 

PROJECTORS MUNTATS SOBRE BASTIMENTS DE CAIXES ENCASTADES AL PAVIMENT: 

UNE-EN 60598-2-2:1997 Luminarias. Parte 2: Requisit os particulares. Sección 2: Luminarias 

empotradas. 

 
 
FHQ6 - PROJECTORS PER A EXTERIORS AMB LÀMPADES D'HALOGENURS METÀL.LICS 
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FHQ6Z401 - Projector per a exteriors amb reflector de distribució extensiva, amb 
làmpada Halogenurs Metàlics HIT-DE de 2000 W, de fo rma rectangular, tancat, inclou 
lámpara i connexionat desde peu de bàcul. Muntat, r ef BEGA 8589 
 
 
 
 
FJ - EQUIPS PER A INSTAL.LACIONS D'AIGUA, REG I PIS CINES 
FJS - EQUIPS PER A REGS 
FJS1 - BOQUES DE REG 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJS1Z101. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Elements de subministrament i distribució d’aigua, destinats a la connexió de mànigues de reg 

o localització puntual d’aspersors aeris acoblats a  la rosca de la clau d’obertura. 

 L’execució de la unitat d’obra inclou les operacio ns següents: 

- Col·locació i anivellament de la boca 

- Neteja de rosques i d’interior de tubs 

- Preparació de les unions 

- Connexionat a la xarxa 

- Prova de servei 

- Col·locació de la tapa 

CONDICIONS GENERALS: 

La carcassa i la tapa de fosa han de quedar anivell ades entre elles i respecte al paviment. 

La sortida de la carcassa ha de ser roscada o tipus  Racor Barcelona 

En el cos ha d'estar gravada la pressió de treball.  

Es col·locaran en derivació sobre la xarxa principa l. 

La xarxa en la que s’instal·li la boca ha de ser au tònoma de les xarxes de goteig, aspersió i 

difusió. 

La pressió de prova segons pressió nominal: 
+---------------------------------------------+ 
¦ Pressió nominal (bar) ¦ Pressió prova (bar) ¦ 
¦-----------------------¦---------------------¦ 
¦          10           ¦        >= 15        ¦ 
+---------------------------------------------+ 

Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb  la canonada, han de ser estanques a la 

pressió de treball. 

La posició de la boca, ha de ser la reflectida per la DT o en el seu defecte, la indicada per 

la DF. 

S’ha de deixar connectada a la xarxa en condicions de funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de la instal·lació de la boca, s’han de netej ar l’interior dels tubs i els punts d’unió. 

Les boques de reg no han d’estar separades entre el les més de 50 m de distància. 

S’ubicaran fora de les zones verdes i el més aprop possible d’aquestes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat de quantitat instal·lada a l’obra segons les  especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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FJSA - PROGRAMADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FJSAUB08. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Programadors protegits amb caixa per instal·lacions  de reg que governen l’ obertura de les 

electrovàlvules possibilitant l’ automatització de la mateixa. 

S’ han considerat els següents tipus: 

- Programadors electrònics. 

- Programadors autònoms. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Col·locació i anivellació 

- Connexionat a la xarxa en el seu cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Cada element haurà de tenir una caixa de protecció estanca amb tancament de clau. 

L’ element serà de tipus professional i haurà d’ es tar homologat per Parcs i Jardins de 

Barcelona, Institut Municipal. 

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament  o element fix en el que es col·loqui. 

La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàci l accés i que tingui suficient 

il·luminació. 

La posició serà fixada a la DT 

El programador, en el seu cas, quedarà connectat a la xarxa de subministrament elèctric de 

titularitat pública, segons Reglament Electrotècnic  de Baixa Tensió. 

Es comprovarà el funcionament del programador i es farà una inspecció ocular per detectar 

possibles defectes de fabricació, transport o manip ulació. 

Ha d'estar instal·lat el programa que ha d’executar . 
Ha d’estar feta la prova de servei. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Nivell:  ± 2 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 

La seva instal·lació no ha d'alterar les caracterís tiques de l'element. 

Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible.  

S'ha de comprovar que les característiques tècnique s de l'aparell corresponen a les 

especificades al projecte. 

La connexió amb la xarxa elèctrica es farà un cop t allat el corresponent subministrament. 
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retira da de l'obra de tots els materials sobrants 
com ara embalatges, retalls de cables elèctrics, et c. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
FQ - MOBILIARI URBÀ 
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FQ1 - BANCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ115F56,FQ11001. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
Bancs col·locats a l’exterior. 
S’han considerat els tipus de bancs següents: 
- Bancs de fusta 
- Bancs metàl·lics 
- Bancs de pedra artificial 
- Bancs de pedra natural 
- Bancs de materials plàstics 
S’han considerat els sistemes de col·locació següen ts: 
- Ancorats amb daus de formigó 
- Collats sobre el paviment amb fixacions mecànique s 
- Recolzats sobre el paviment 
- Encastats al parament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge, en el seu ca s 
- Ancoratge del banc, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El banc ha de quedar horitzontal independentment de l pendent del terreny. 
Els elements metàl·lics (fixacions, estructures de suport, etc.), han de quedar protegits de 
la corrosió. 
Un cop col·locat el banc no ha de tenir deformacion s, cops ni d'altres defectes visibles. 
Ancoratge dels suports:  >= 25 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària del seient:  ± 20 mm 
 - Horitzontalitat:  ± 10 mm 
 ANCORATS A DAUS DE FORMIGÓ: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar vi sibles. 
Dimensió dels daus d’ancoratge: 40x40x40 cm 
Nombre de daus:  4 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva co l·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FQ2 - PAPERERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQ221031. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
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Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra  les operacions següents: 
- Formigonament dels daus d'ancoratge 
- Ancoratge de la paperera 
CONDICIONS GENERALS: 
Els daus d'ancoratge de formigó no han de quedar vi sibles. 
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deform acions, cops ni d'altres defectes visibles. 
Alçària de la paperera:  80 cm 
Ancoratge del braç de suport:  >= 15 cm 
Dimensions dels daus:  >= 30 x 30 x 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
- Verticalitat:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 
pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva co l·locació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat amidada segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
FQS - EQUIPAMENTS ESPORTIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FQS2U002,FQS1X001,FQS1X002,FQS1X004,FQS2U100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Xarxa de fil trenat de poliamida amb corda perimetr al de poliamida, muntada sobre pals d'acer 

galvanitzat, ancorats a daus de formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de l'element 

- Formació de les bases per als suports, o del fora t en l'obra 

- Col·locació dels elements que formen el reixat 

- Tesat del conjunt 

CONDICIONS GENERALS: 

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'es tar aplomada i amb els angles i els nivells 

previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentme nt del pendent del terreny. 

La tanca ha de tenir muntants de tensió i de reforç  repartits uniformement als trams rectes i 

a les cantonades. 

Aquests muntants han d'estar reforçats amb tornapun tes. 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els 

impactes per mitjà d'ancoratges i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
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El formigonament dels daus d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense 

pluja. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
FR - JARDINERIA 
FR4 - SUBMINISTRAMENT DE PLANTES 
FR45 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES DE FULLA PERSISTENT  
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR45A510. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Arbres 
     - Arbusts 
     - Plantes aquàtiques 
     - Plantes crasses o suculentes 
     - Plantes de temporada 
S'han considerat les formes de subministrament segü ents: 
     - En contenidor 
     - Amb l'arrel nua 
     - Amb pa de terra 
     - En esqueix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
     - Transport de l'espècie vegetal dins de l'obr a fins al punt de plantació definitiu 
     - Emmagatzematge i plantació provisional, en e l seu cas 
     - Totes les feines necessàries per a que l'esp ècie vegetal arribi al punt de plantació 
definitiu en bones condicions 
CONDICIONS GENERALS: 
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions  fixades al seu plec de condicions 
referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació. 
Les seves característiques no han de quedar alterad es pel seu transport i la seva manipulació. 
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol so bre la part aèria. 
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al 
mateix. 
La circumferència dels arbres correspon al perímetr e mesurat a un metre del coll de l'arrel. 
L'aigua de l'estany o de la font on visquin les pla ntes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de 
ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatur a temperada. 
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
L'espècie vegetal s'ha de rebre en un contenidor i un pa de terra proporcionats a la seva part 
aèria. 
La planta no ha de presentar símptomes d'haver ting ut arrels fora del contenidor. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
Quan és sense protecció, el pa de terra ha d'estar compacte i ple d'arrels secundàries, 
proporcionat a la seva part aèria. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica, aquesta ha d e mantenir compacte el pa de terra. 
Quan és protegit amb guix, el guix de protecció ha de ser compacte. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CONDICIONS GENERALS: 
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obr a segons el tipus, varietat i dimensions, 
de tal manera que possibiliti un control i verifica ció continuats de les existències. 
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arr el nua o amb pa de terra i no es pot 
plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d 'aclimatació controlat per la D.F. S'ha 
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part ra dical, cubrint-la amb palla, sauló o algun 
material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alh ora s'ha de disposar de proteccions pel 
vent fort i el sol directe. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'ha de subministrar amb les arrels nues i retallad es i amb abundant presència d'arrels 
secundàries. 
Quan es subministran arbres, arbusts i plantes aquà tiques, aquests han d'anar desprovistos de 
fullatge i amb una esporgada de la part aèria propo rcional a la part radicular. 
SUBMINISTRAMENT EN ESQUEIX: 
S'ha d'evitar que l'esqueix perdi la seva humitat d urant el seu transport i la seva 
manipulació. S'ha de col·locar dins d'envoltats de plàstic o en unitats nebulitzadores. 
Si no es pot plantar immediatament s'ha de mantenir  amb les condicions d'humitat adequades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D. T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
*NTJ 07A:1994 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Qualitat general. 
ARBRES DE FULLA CADUCA: 
*NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla caduca. 
ARBRES DE FULLA PERSISTENT: 
*NTJ 07E:1997 Normes Tecnológiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbres de fulla perenne. 
ARBUSTS: 
*NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Arbusts. 
ENFILADISSES: 
*NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material 
vegetal. Enfiladisses. 
 
 
FR6 - PLANTACIÓ 
FR64 - PLANTACIÓ D'ARBRES DE FULLA PERSITENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
FR643131. 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 
DEFINICIÓ:  
Plantació d'espècies vegetals. 
S'han considerat les espècies següents: 
     - Arbres 
     - Arbusts 
S'han considerat les formes de subministrament segü ents: 
     - En contenidor 
     - Amb l'arrel nua 
     - Amb pa de terra 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 
     - Comprovació i preparació del forat o rasa de  plantació per a rebre l'espècie vegetal 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

 
Projecte de Remodelació Recinte Esportiu del Camp d e Futbol de les Oliveres 
 
 

254 
  

     - Comprovació i preparació de l'espècie vegeta l a plantar 
     - Plantació de l'espècie vegetal 
     - Protecció de l'espècie vegetal plantada 
CONDICIONS GENERALS: 
La planta ha de quedar aplomada i a la posició prev ista, les arrels han de quedar en posició 
natural sense doblegar-se, especialment quan hi ha una arrel principal ben definida. 
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que es tro bava al viver, aplomat i a la situació 
prevista. 
Ha d'estar plantat amb la mateixa orientació que es tava al viver. 
Fins al seu arrelament ha d'estar subjectat per mit jà de tutors o tensors. 
Els arbres que no tinguin un diàmetre superior a 14  cm de circumferència han de estar 
protegits amb les mesures adequades. 
L'arbre o arbust ha de quedar al centre de l'escoss ell o del forat de plantació. 
Toleràncies d'execució: 
     - Replanteig (de la posició de l'exemplar):  ±  10 cm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la D.F. 
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de p lantació s'ha d'haver fet amb la major 
antelació possible per afavorir la meteorització de l sòl. 
Dimensió mínima del clot de plantació 
- Arbres: 
     - Amplària:  2 x diàmetre de les arrels o pa d e terra 
     - Fondària:  1,5 x fondària de les arrels o pa  de terra 
- Arbusts: 
     - Amplària:  diàmetre de les arrels o pa de te rra + 15 cm 
Si el terreny és molt sec abans de plantar s'ha d'o mplir el forat d'aigua per tal d'humitejar 
la terra. 
Abans de procedir a la plantació s'ha de col·locar una capa de terra adobada de 20 cm de 
gruix, on s'han de dipositar les arrels. 
La resta del forat s'ha d'omplir amb terra adobada,  en capes de menys de 30 cm, compactades 
amb mitjans manuals. 
La capa de sòl fèrtil ha de tenir, com a mínim, 60 cm de fondària, un cop compactada. 
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i l a terra. 
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de fer-lo girar una vegada assentat. 
La poda postplantació s'ha de limitar el mínim nece ssari per eliminar les branques danyades. 
S'ha d'habilitar un escossell ben anivellat i amb u n 20% de diàmetre més gran que el forat de 
plantació i 25 cm de fondària. 
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicad a per la D.F., fent-ho preferentment a 
primera hora del matí o a última de la tarda. 
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb ven ts forts, amb pluges quantioses o amb 
temperatures molt altes o sòl excessivament mullat.  
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR: 
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mate ix moment de la plantació. S'ha de 
recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'intro duir dins del forat de plantació i s'ha de 
procedir a trencar-lo i retirar-lo. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abun dantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB L'ARREL NUA: 
S'han de netejar les arrels quedant només les sanes  i viables. La planta s'ha de col·locar 
procurant que les arrels quedin en posició natural,  sense que es dobleguin, en especial les de 
major diàmetre. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abun dantment, procurant no embassar el fons del 
forat de plantació. 
SUBMINISTRAMENT AMB PA DE TERRA: 
La col·locació del pa de terra al forat de plantaci ó s'ha de fer sense fer malbé l'estructura 
interna del mateix. 
Immediatament després de plantar s'ha de regar abun dantment amb cabal suficient per mollar les 
arrels dins del pa de terra. 
Quan és protegit amb malla metàl·lica i guix, una v egada dins del forat de plantació s'ha de 
trencar el guix i s'ha de tallar la malla metàl·lic a amb cura, retirant tots aquests 
materials. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la D. T. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
*NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material 
vegetal. Treballs de plantació. 
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G - PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
GD - DRENATGES, SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
GD5 - DRENATGES 
GD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES 
GD5H2JD5 - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DREN ATGES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA E XECUTADES 
 

Execució de caixa per a drenatges amb canal de pece s prefabricades amb bastidor i reixa de 

fosa o d’acer, sobre solera de formigó. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacion s següents: 

En caixa de formigó: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Muntatge dels mòduls prefabricats 

- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub d e desguàs 

- Col·locació del formigó lateral de la caixa 

- Col·locació de les reixes 

CONDICIONS GENERALS: 

La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fon dària prevista a la DT. 

La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobr e la solera. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·loca ció del bastiment i la reixa enrasats amb 

el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ell a. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar  preparat. 

La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus  de residu. 

Resistència característica estimada del formigó (Fe st) al cap de 28 dies: >= 0,9 x Fck 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell de la solera:  ± 20 mm 

- Aplomat total:  ± 5 mm 

- Planor:  ± 5 mm/m 

- Escairat:  ± 5 mm respecte el rectangle teòric 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que osc il·li entre els 5°C i els 40°C, sense 

pluja. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricaci ó del formigó fins el formigonament, a 

menys que la DF ho cregui convenient per aplicar me dis que retardin l'adormiment. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin 

disgregacions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions d e la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 


