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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, et. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la 
pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 
formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix 
l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 
acompleix totes aquestes característiques: 
     - Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234) ................................................................. >= 5 
     - Total de substancies dissoltes (UNE 7-130) ................................................ <= 15 g/l 
     - Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131) 
          - En cas d'utilitzar-se ciment SR .................................................................. <= 5 g/l 
          - En la resta de casos................................................................................... <= 1 g/l 
     - Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178) 
          - Formigó pretensat ...................................................................................... <= 1 g/l 
          - Formigó armat............................................................................................ <= 3 g/l 
          - Formigó en massa amb armadura de fissuració....................................... <= 3 g/l 
     - Hidrats de carboni (UNE 7-132) ................................................................................0 
     - Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235) ............................... <= 15 g/l 
     - Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
          - Pretensat ........................................................................... <= 0,2% pes de ciment 
          - Armat ................................................................................. <= 0,4% pes de ciment 
          - En massa amb armadura de fissuració ............................ <= 0,4% pes de ciment 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 
 
 
 
 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs. 
S'han considerat els tipus següents: 
     - Sorra de marbre blanc 
     - Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
          - De pedra calcària 
          - De pedra granítica 
     - Sorra per a confecció de morters 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que 
estableixi explícitament la D.F. 
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables ........................................................... 0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082) ......................................................Baix o nul 
 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre...................................................... 0% 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2) ...................................................... <= 4 mm 
Terrossos d'argila (UNE 7-133)....................................................................<= 1% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134) ....................................................................................... 0% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura 
en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244) .................................<= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 
i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1) ...............................................<= 0,4% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2)........................ Nul.la 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 
i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1) ..............................................<= 0,8% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP) 
     - Formigó armat o en massa 
     amb armadures de fissuració.............................................................<= 0,05% en pes 
     - Formigó pretensat ............................................................................<= 0,03% en pes 
     - Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
          - Pretensat ........................................................................... <= 0,2% pes de ciment 
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          - Armat ................................................................................. <= 0,4% pes de ciment 
          - En massa amb armadura de fissuració ............................ <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE 7-136): 
     - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic .....................................................................<= 10% 
     - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic ..............................................................<= 15% 
 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
     - Granulat gruixut 
          - Granulat arrodonit ............................................................................<= 1% en pes 
          - Granulat de matxuqueig no calcari ..................................................<= 1% en pes 
     - Granulat fi 
          - Granulat arrodonit ............................................................................<= 6% en pes 
          - Granulat de matxuqueig no calcari 
          per a obres sotmeses a exposició 
          IIIa,b,c, IV o alguna classe específica d'exposició ............................<= 6% en pes 
          - Granulat de matxuqueig no calcari 
          per a obres sotmeses a exposició 
          I,IIa,b o cap classe específica d'exposició.......................................<= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
     - Per a obras en ambients I, IIa,b 
          o cap classe específica d'exposició ................................................................ >= 75 
          - Resta de casos ............................................................................................. >= 80 
Friabilitat (UNE 83-115)............................................................................................. <= 40 
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134) ........................................................ <= 5% 
 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2): 
     - Granulat gruixut 
          - Granulat arrodonit ............................................................................<= 1% en pes 
     - Granulat fí 
          - Granulat arrodonit ............................................................................<= 6% en pes 
          - Granulat de matxuqueig calcari 
          per a obres sotmeses a exposició 
          IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició ...........................<= 10% en pes 
          - Granulat de matxuqueix calcari 
          per a obres sotmeses a exposició 
          I,IIa,b o cap classe específica d'exposició.......................................<= 15% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83-130): 
     - Per a obres sotmeses a exposició 
     I,IIa,b o cap classe específica d'exposició...........................................<= 0,6% en pes 
     - Resta de casos...................................................................................<= 0,3% en pes 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
┌─────────────────────────────────────────────────┐ 

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

│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
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│   5,00    │        A         │      A = 100     │ 
│   2,50    │        B         │  60 <= B <= 100  │ 
│   1,25    │        C         │  30 <= C <= 100  │ 
│   0,63    │        D         │  15 <= D <= 70   │ 
│   0,32    │        E         │   5 <= E <= 50   │ 
│   0,16    │        F         │   0 <= F <= 30   │ 
│   0,08    │        G         │   0 <= G <= 15   │ 

│───────────│──────────────────│──────────────────│ 
│  Altres   │                  │  C - D <= 50     │ 
│   condi-  │                  │  D - E <= 50     │ 
│   cions   │                  │  C - E <= 70     │ 

└─────────────────────────────────────────────────┘ 
Mida dels grànuls ..........................................................................<= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials ........................................................................... <= 2% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT: 
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha 
d'estar a disposició de la Direcció d'Obra en el que hi constarán com a mínim les dades 
següents: 
     - Nom del subministrador 
     - Numero de sèrie del full de subministrament 
     - Nom de la cantera 
     - Data del lliurament 
     - Nom del peticionari 
     - Tipus de granulat 
     - Quantitat de granulat subministrat 
     - Denominació del granulat(d/D) 
     - Identificació del lloc de subministrament 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo." 
 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B033 - GRAVES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 

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

El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxacament de roques naturals 

     - Granulats procedents d'escòries siderúrgiques 
- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció 

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

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat 
són els següents: 

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritàriament naturals 

 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes 
provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, 
granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix 
a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la 
D.F. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim .................................................... 98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2) 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica 
superior al 10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons ..................................................>= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl.lics..................................................................................... Nul 
Ús admissible ............................................................................. Reblerts per a drenatges 
 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
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El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs. 
Contingut de formigó ................................................................................................ > 95% 
Contingut d'elements metàl.lics..................................................................................... Nul 
Ús admissible: 

- Drenatges 
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I 
o IIb 

 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat 
dels elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica ...............................................................................<= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter ............................>= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl.lics..................................................................................... Nul 
Ús admissible: 

- Drenatges 
- Formigons en massa 
 

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

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

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

GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables..................................................................................... Nul 
Contingut de compostos fèrrics..................................................................................... Nul 

 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels 
següents: 
     - 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre 
un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció 
de formigonat) 
     - 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi 
un angle <=45º (amb la direcció de formigonat) 
     - 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions 
següents: 
          - Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que 
el 0,4 del gruix mínim 
          - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de 
l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), on la grandaria màxima del 
granulat serà menor que 0,33 del gruix mínim 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada 
cas. 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
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     - Per a graves calcàries...........................................................................<= 2% en pes 
     - Per a graves granítiques.......................................................................<= 1% en pes 
     - Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals.................................. < 3% 
     - Per a granulats reciclats mixtos.......................................................................... < 5% 
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats 
de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-238)................................................ >= 0,20 
Terrossos d'argila (UNE 7-133)...............................................................<= 0,25% en pes 
Partícules toves (UNE 7-134) ......................................................................<= 5% en pes 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2): 
i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244)...................<= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1): 
     - Granulats reciclats mixtos....................................................................... < 1% en pes 
     - Altres granulats ..................................................................................<= 0,4% en pes 
Sulfats soubles en àcids, expressats en SO3 i 
referits a granulat sec (UNE_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 fissuració................<= 0,05% en pes 
     - Formigó pretensat ............................................................................<= 0,03% en pes 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
     - Pretensat ............................................................................... <= 0,2% pes del ciment 
     - Armat ..................................................................................... <= 0,4% pes del ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració ................................ <= 0,4% pes del ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs ............................................................................ 0% 
Contingut de ió Cl-: 
     - Granulats reciclats mixtos.............................................................................. < 0,06% 
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals 
o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082).................................................Baix o nul 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
     - Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos ........................................ < 0,5% 
     - Altres granulats ...................................................................................................... Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
     - Granulat reciclat mixt o provinent de formigó.................................................. < 0,5% 
     - Altres granulats ...................................................................................................... Nul 
Reactivitat: 
     - Àlcali-sílci o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o 
          Métode accelerat UNE 146-508 EX) .............................................................. Nul·la 
     - Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2).............................................. Nul·la 
Estabilitat (UNE 7-136): 
     - Pèrdua de pes amb sulfat sòdic .....................................................................<= 12% 
     - Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic ..............................................................<= 18% 
Absorció d'aigua: 
     - Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134) ................................................ < 5% 
     - Granulats reciclats provinents de formigó ........................................................ < 10% 
     - Granulats reciclats mixtos................................................................................. < 18% 
     - Granulats reciclats prioritariament naturals ........................................................ < 5% 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat 
ponderal acumulat pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició 
granulomètrica ha de ser fixada explícitament per la D.F. segons les característiques del 
terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
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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 Direcció d'Obra en el que hi constarán com a mínim les dades 
següents: 
     - Nom del subministrador 
     - Numero de sèrie del full de subministrament 
     - Nom de la cantera 
     - Data del lliurament 
     - Nom del peticionari 
     - Tipus de granulat 
     - Quantitat de granulat subministrat 
     - Denominació del granulat(d/D) 
     - Identificació del lloc de subministrament 
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que 
garanteixi el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes." Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 
(BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88 (BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 
del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10). 
 
GRAVA PER A DRENATGES: 
5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenajes." 
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales." 
 
 
 
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conglomerant hidràulic format per materials artificials de naturalesa inorgànica i mineral, 
utilitzat a la confecció de morters, formigons, pastes, beurades, etc. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-97 amb les característiques 
següents: 

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

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS 
Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus: 
┌──────────────────────────────────────────────────

────┐ 
│       Denominació                     │ Designació   │ 

│───────────────────────────────────────│──────────
────│ 

│ Ciment pòrtland                       │  CEM I       │ 
│───────────────────────────────────────│──────────

────│ 
│ Ciment pòrtland compost               │  CEM II/A-M  │ 

│                                       │  CEM II/B-M  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────

────│ 
│ Ciment pòrtland amb escória           │  CEM II/A-S  │ 

│                                       │  CEM II/B-S  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────

────│ 
│ Ciment pòrtland amb Putzolana         │  CEM II/A-P  │ 

│                                       │  CEM II/B-P  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────

────│ 
│ Ciment pòrtland amb cendres           │  CEM II/A-V  │ 

│ volants                               │  CEM II/B-V  │ 
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│───────────────────────────────────────│──────────
────│ 

│ Ciment pòrtland amb filler calcàri    │  CEM II/A-L  │ 
│───────────────────────────────────────│──────────

────│ 
│ Ciment pòrtland amb fum de sílice     │  CEM II/A-D  │ 

│───────────────────────────────────────│──────────
────│ 

│ Ciment de forn alt                    │  CEM III/A   │ 
│                                       │  CEM III/B   │ 

│───────────────────────────────────────│──────────
────│ 

│ Ciment putzolànic                     │  CEM IV/A    │ 
│                                       │  CEM IV/B    │ 

│───────────────────────────────────────│──────────
────│ 

│ Ciment mixt                           │  CEM V/A     │ 
└──────────────────────────────────────────────────

────┘ 
 
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES: 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el 
regulador d'adormiment ni els additius): 
 
 
┌──────────────────────────────────────────────────

───────┐ 
│Designació │   K   │   S   │   D   │   P   │   V   │   L │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│──────
─│─────│ 

│ CEM I     │95-100 │   -   │   -   │   -   │   -   │   - │ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│──────

─│─────│ 
│CEM II/A-M │ 80-94 │  6-20 │  6-20 │  6-20 │  6-20 │ 6-20│ 

│CEM II/B-M │ 65-79 │ 21-35 │ 21-35 │ 21-35 │ 21-35 │21-35│ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│──────

─│─────│ 
│CEM II/A-S │ 80-94 │  6-20 │   -   │   -   │   -   │   - │ 
│CEM II/B-S │ 65-79 │ 21-35 │   -   │   -   │   -   │   - │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│──────
─│─────│ 

│CEM II/A-P │ 80-94 │   -   │   -   │  6-20 │   -   │   - │ 
│CEM II/B-P │ 65-79 │   -   │   -   │ 21-35 │   -   │   - │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│──────
─│─────│ 

│CEM II/A-V │ 80-94 │   -   │   -   │   -   │  6-20 │   - │ 
│CEM II/B-V │ 65-79 │   -   │   -   │   -   │ 21-35 │   - │ 
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│───────────│───────│───────│───────│───────│──────
─│─────│ 

│CEM II/A-L │ 80-94 │   -   │   -   │   -   │   -   │ 6-20│ 
│───────────│───────│───────│───────│───────│──────

─│─────│ 
│CEM II/A-D │ 90-94 │   -   │  6-10 │   -   │   -   │   - │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│──────
─│─────│ 

│CEM III/A  │ 35-64 │ 36-65 │   -   │   -   │   -   │   - │ 
│CEM III/B  │ 20-34 │ 66-80 │   -   │   -   │   -   │   - │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│──────
─│─────│ 

│CEM IV/A   │ 65-89 │   -   │ 11-35 │ 11-35 │ 11-35 │   - │ 
│CEM IV/B   │ 45-64 │   -   │ 36-55 │ 36-55 │ 36-55 │   - │ 

│───────────│───────│───────│───────│───────│──────
─│─────│ 

│ CEM V/A   │ 40-64 │ 18-30 │   -   │ 18-30 │ 18-30 │   - │ 
└──────────────────────────────────────────────────

───────┘ 
(K=Clinker, S=Escoria siderúrgica, D=Fum de sílice, P=Putzolana natural, V=Cendres 
volants, L=Filler calcàri) 

Percentatge en massa del fum de sílice ................................................................<= 10% 
Percentatge en massa de component calcàri........................................................<= 20% 
Percentatge en massa de components addicionals 
("filler" o algún dels components principals que no siguin 
específics del seu tipus) ........................................................................................... <= 5% 

 
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I FÍSIQUES: 
Resistència a compressió en N/mm2: 
┌──────────────────────────────────────────────────

───────────┐ 
│Classe Resistent │ Resistència inicial │ Resistència normal  │ 

│                 
│─────────────────────│─────────────────────│ 

│                 │  2 dies  │  7 dies  │      28 dies        │ 
│─────────────────│──────────│──────────│──────────

───────────│ 
│   32,5          │    -     │ >= 16,0  │ >= 32,5 │ <= 52,5   │ 

│─────────────────│──────────│──────────│─────────│
───────────│ 

│   32,5 R        │ >= 13,5  │     -    │ >= 32,5 │ <= 52,5   │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│

───────────│ 
│   42,5          │ >= 13,5  │     -    │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 

│─────────────────│──────────│──────────│─────────│
───────────│ 

│   42,5 R        │ >= 20,0  │     -    │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 
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│─────────────────│──────────│──────────│─────────│
───────────│ 

│   52,5          │ >= 20,0  │     -    │ >= 52,5 │    -      │ 
│─────────────────│──────────│──────────│─────────│

───────────│ 
│   52,5 R        │ >= 30,0  │     -    │ >= 52,5 │    -      │ 

└──────────────────────────────────────────────────
───────────┘ 

 
(R=Alta resistència inicial) 
Temps d'adormiment: 
     - Inici: 
          - Classe 32,5 i 42,5 .................................................................................. >= 60 min 
          - Classe 52,5 ............................................................................................ >= 45 min 
     - Final ................................................................................................................. <= 12 h 
Expansió Le Chatelier (UNE 80-102)................................................................. <= 10 mm 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 
Contingut de clorurs ..............................................................................................<= 0,1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 
┌──────────────────────────────────────────────────

──────────────────────┐ 
│Tipus    │ Pèrdua per │ Residu   │   Contingut en sulfats (SO3)         │ 

│         │ calcinació │insoluble │                                      │ 
│─────────│────────────│──────────│────────────────

──────────────────────│ 
│Classe   │            │          │ 32,5-32,5R-42,5R │ 42,5R-52,5-52,5R  │ 

│─────────│────────────│──────────│────────────────
──│───────────────────│ 

│ CEM I   │  <= 5,00   │ <= 5,00  │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 
│─────────│────────────│──────────│────────────────

──│───────────────────│ 
│ CEM II  │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 

│─────────│────────────│──────────│────────────────
──│───────────────────│ 

│ CEM III │  <= 5,00   │ <= 5,00  │     <= 4,00      │   <= 4,0          │ 
│─────────│────────────│──────────│────────────────

──│───────────────────│ 
│ CEM IV  │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 

│─────────│────────────│──────────│────────────────
──│───────────────────│ 

│ CEM V   │     -      │    -     │     <= 3,50      │   <= 4,0          │ 
└──────────────────────────────────────────────────

──────────────────────┘ 
El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat. 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALç: 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
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Clinker........................................................................................................................ 100% 
Resistència a la compressió: 
     - A les 6 h................................................................................................. >= 20 N/mm2 
     - A les 24 h............................................................................................... >= 40 N/mm2 
Temps d'adormiment: 
     - Inici .............................................................................................................. >= 60 min 
     - Final ................................................................................................................. <= 12 h 
Composició química (% en massa): 
     - Alúmina (Al2O3) .....................................................................................>= 36 - <= 55 
     - Sulfurs (S=) ..................................................................................................... <= 0,10 
     - Clorurs (Cl-) ..................................................................................................... <= 0,10 
     - Àlcalis .............................................................................................................. <= 0,40 
     - Sulfats (SO3)................................................................................................... <= 0,50 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS: 
Índex de blancor (UNE 80-117) .............................................................................>= 75% 
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el 
regulador d'adormiment ni els additius): 
┌──────────────────────────────────────────────────

──────────┐ 
│Denominació              │ Tipus  │  Clinker  │  Addicions  │ 

│─────────────────────────│────────│───────────│───
──────────│ 

│Ciment pòrtland blanc    │  BL I  │ 95 - 100  │    0 - 5    │ 
│─────────────────────────│────────│───────────│───

──────────│ 
│Ciment pòrtland blanc    │  BL II │ 75 - 94   │    6 - 25   │ 

│amb addicions            │        │           │             │ 
│─────────────────────────│────────│───────────│───

──────────│ 
│Ciment pòrtland blanc    │  BL V  │ 40 - 74   │   26 - 60   │ 

│per a enrajolats         │        │           │             │ 
└──────────────────────────────────────────────────

──────────┘ 
Resistència a compressió N/mm2: 
┌──────────────────────────────────────────────────

──────┐ 
│   Classe   │ Resistència inicial │ Resistència normal  │ 

│ Resistent  │      a 2 dies       │     a 28 dies       │ 
│────────────│─────────────────────│───────────────

──────│ 
│    22,5    │          -          │ >= 22,5 │ <= 42,5   │ 

│────────────│─────────────────────│─────────│─────
──────│ 

│    42,5    │       >= 13,5       │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 
│────────────│─────────────────────│─────────│─────

──────│ 
│    42,5 R  │       >= 20,0       │ >= 42,5 │ <= 62,5   │ 
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│────────────│─────────────────────│─────────│─────
──────│ 

│    52,5    │       >= 20,0       │ >= 52,5 │     -     │ 
└──────────────────────────────────────────────────

──────┘ 
 
(R=Alta resistència inicial) 
Temps d'adormiment: 
     - Inici: 
          - Classe 22,5 ............................................................................................ >= 60 min 
          - Classe 42,5 i 52,5 .................................................................................. >= 45 min 
     - Final ................................................................................................................. <= 12 h 
Expansió Le Chatelier (UNE 80-102)................................................................. <= 10 mm 
 
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES: 
Contingut de clorurs ..............................................................................................<= 0,1% 
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa): 
┌──────────────────────────────────────────────────

┐ 
│Tipus  │  Pèrdua per │  Residu  │  Contingut en   │ 
│       │ calcinació  │ insoluble│  sulfats (SO3)  │ 

│───────│─────────────│──────────│─────────────────
│ 

│ BL I  │   <= 5,00   │  <= 5,00 │    <= 4,5       │ 
│ BL II │      -      │     -    │    <= 4,0       │ 
│ BL V  │      -      │     -    │    <= 3,5       │ 

└──────────────────────────────────────────────────
┘ 

 
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
Prescripcions addicionals respecte als components (%) 
┌──────────────────────────────────────────────────

──────┐ 
│    Tipus          │        C3A        │    C3A + C4AF  │ 

│───────────────────│───────────────────│──────────
──────│ 

│    CEM I          │      <= 5,0       │     <= 22,0    │ 
│───────────────────│───────────────────│──────────

──────│ 
│    CEM II         │      <= 8,0       │     <= 25,0    │ 

│───────────────────│───────────────────│──────────
──────│ 

│   CEM III/A       │     <= 10,0       │     <= 25,0    │ 
│───────────────────│───────────────────│──────────

──────│ 
│   CEM III/B       │       (1)         │        (1)     │ 

│───────────────────│───────────────────│──────────
──────│ 



 

 - 17 - 

│   CEM IV/A        │      <= 8,0       │     <= 25,0    │ 
│───────────────────│───────────────────│──────────

──────│ 
│   CEM IV/B        │     <= 10,0       │     <= 25,0    │ 

│───────────────────│───────────────────│──────────
──────│ 

│   CEM V/A         │     <= 10,0       │     <= 25,0    │ 
└──────────────────────────────────────────────────

──────┘ 
 

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

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i 
proporcions nominals de tots els seus components. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Data de subministrament 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Designació i denominació del ciment 
- Referència de la comanda 
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent 

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

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

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, protegit de la 
intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
     - Classes 22,5 i 32,5.........................................................................................3 mesos 
     - Classes 42,5...................................................................................................2 mesos 
     - Classes 52,5.......................................................................................................1 mes 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
t de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RC-97 "Instrucción para la Recepción de Cementos" 
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B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han 
d'estar d'acord amb les prescripcions de la EHE. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
     - Consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
     - Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
     - Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
     - La indicació de l'us estructural que tindrá el formigó: en massa, armat o pretensat 
La designació per propietats es fará d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
     - T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel 
formigó pretensat 
     - R: Resistència característica especificada, en N/mm2 
     - C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
     - TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
     - A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de 
la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de 
grandaria máxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les 
limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació 
aigua/ciment) 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència 
de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i 
contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, 
indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la 
designació, les garanties i les dades que el suministrador hagi d'aportar serán 
especificades abans de l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la 
norma EHE. 
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres 
volants ni addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice. 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us 
de cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 
sílice no ha de superar el 10% del pes del ciment. 
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La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 
producció segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de 
la D.F., o disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell 
nacional o d'un país membre de la CEE. 
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 
450. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Tipus de ciment: 
     - Formigó en massa .....................................................Ciments comuns(UNE 80-301) 
 ..................................................................... Ciments per a usos especials(UNE 80-307) 
     - Formigó armat ............................................................Ciments comuns(UNE 80-301) 
     - Formigó pretensat ....................... Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307) 
     - Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305) 
     - Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents 
als sulfats i/o a l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306) 
Classe del ciment ................................................................................................... >= 32,5 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, 
en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 
     - Obres de formigó en massa.................................................................. >= 200 kg/m3 
     - Obres de formigó armat ........................................................................ >= 250 kg/m3 
     - Obres de formigó 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 
     - Formigó pretensat ................................................................................ <= 0,60 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
     - Consistència seca .......................................................................................... 0 - 2 cm 
     - Consistència plàstica ..................................................................................... 3 - 5 cm 
     - Consistència tova........................................................................................... 6 - 9 cm 
     - Consistència fluida ....................................................................................... 10-15 cm 
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir: 
     - Pretensat ............................................................................... <= 0,2% pes del ciment 
     - Armat ..................................................................................... <= 0,4% pes del ciment 
     - En massa amb armadura de fissuració ................................ <= 0,4% pes del ciment 
Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 
          - Consistència seca............................................................................................. Nul 
          - Consistència plàstica o tova ........................................................................± 1 cm 
     - Consistència fluida ............................................................................................± 2 cm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant 
una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
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Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les 
dades següents: 

- Nom de la central que ha elaborat el formigó 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Data de lliurament 

     - Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
- Especificacions del formigó: 

          - Resistència característica 
          - Formigons designats per propietats: 
               - Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
               - Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
          - Formigons designats per dosificació: 
               - Contingut de ciment per m3 
               - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
          - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
          - Tipus, classe i marca del ciment 
          - Grandària màxima del granulat 
          - Consistència 
          - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
          - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 

- Designació específica del lloc de subministrament 
     - Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
     - Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
 
 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Morter adhesiu 
- Morter adhesiu especial per a guix 
- Morter amb resines sintètiques per a junts d'enrajolat de gres 
- Morter elàstic 
- Morter sintètic de resines epoxi 
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- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants 
- Morter d'anivellament 
- Morter refractari 

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
El morter adhesiu és un morter sec d'àrids fins i resines orgàniques que al barrejar-lo amb 
aigua amb la proporció adequada fa una pasta apta per a fixar revestiments ceràmics a 
terres i parets. 
El morter de resines sintètiques és un morter fi a base de ciment, modificat amb resines 
sintètiques per al rebliment de junts de revestiments ceràmics. 
El morter elàstic és una pasta feta amb ciment CEM I/42,5 i granulats silicis amb additius 
adherents. 
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats 
inerts i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un 
enduridor. 
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. 
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al 
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 
2 a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós. 
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir 
altes temperatures, utilitzat per a la col.locació de maons refractaris a forns, llars de foc, 
etc... 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i 
fibres de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i 
regularització d'elements de formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
 
MORTER ADHESIU: 
Les seves característiques, mesurades segons els assaigs establerts per la UEATC 
(Cahier CSTB 1586), han de ser: 
     - Resistència a l'arrencament.................................................................... >= 5 kg/cm2 
     - Temps d'extensibilitat........................................................................................ 1 - 3 h 
     - Temps d'ajustabilitat.................................................................................... >= 10 min 
     - Lliscament un cop aplicat a paraments verticals.......................................... <= 2 mm 
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents: 

- Composició 
- Granulometria 
- Densitat en pols i en pasta 
- Procediment per a l'elaboració de la pasta i per a la seva aplicació 
- Rendiments previstos 

 
MORTER AMB RESINES SINTÈTIQUES: 
Densitat aparent ........................................................................................Aprox. 1,4 T/m3 
Absorció d'aigua (DIN 52617-E)...................................................................Ha de cumplir 
 
MORTER ELÀSTIC: 
Mida del granulat ............................................................................................< 400 micres 
Dosificació en volum.......................................................................................................1:3 
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Relació aigua - ciment........................................................................................... 0,4 - 0,5 
Resistència a compressió al cap de 28 dies.............................................. >= 350 kg/cm2 
Resistència a flexotracció al cap de 28 dies................................................ >= 50 kg/cm2 
 
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI: 
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'us a que es destini el morter i la 
temperatura ambient i superficials del lloc on es col.loqui. Aquesta formulació ha de ser 
aprovada per la D.F. 
Mida màxima del granulat .............................. <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat ................................................................................ >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q) ........................................................... 3 <= Q <= 7 
 
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS: 
Resistència a la compressió al cap de 28 dies............................................ >= 80 kg/cm2 
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: 
     Granulometria.................................................................................................. 0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies (UNE 80-101)................................. 500 - 600 kp/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies (UNE 80-101) ................................... 90 - 120 kg/m2 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el 
terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
     - Morter adhesiu ....................................................................................................1 any 
     - Morter amb resines sintètiques o morter polimèric .......................................6 mesos 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIU PLASTIFICANT UTILITZAT PER A PARETS 
DE MAONS: 
NBE FL-90 "Norma Básica de la Edificación. Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo." 
 
ALTRES MORTERS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, 
grans, rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions 
de les taules I i II de la UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
     - Qualitat G1 o G2 .....................................................................................1770 N/mm2 
     - Qualitat G3 ..............................................................................................1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504)..................................................Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504) ............................................................................>= 98,5% 
Toleràncies: 
     - Diàmetre ................................................................................. ± 2% diàmetre nominal 
 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-
732. 
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions 
del article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat ......................................................... G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
     - Qualitat recuit ...................................................................................... =< 600 N/mm2 
     - Qualitat dur.............................................................................................> 600 N/mm2 
Toleràncies: 
     - Diàmetre ...................................................................................... taula 1 UNE 36-732 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les 
dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
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- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
*UNE 36-722-74 "Alambres de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y 
tolerancias" 
 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
*UNE 37-506-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente para usos generales. 
Designación de calidades. Características generales." 
* UNE 37-502-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente. Condiciones técnicas de 
suministro." 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
*UNE 36-732-95 "Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. 
Recubrimintos orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de PVC" 
 
 
 
B0A3 - CLAUS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements metàl.lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 

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

Claus són tijes de ferro, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana. 
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-
033, UNE 17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 
 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització.............................................................................. >= 275 g/m2 
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Puresa del zinc, en pes .......................................................................................>= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
     - Llargària...............................................................................................................± 1 D 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAUS D'IMPACTE, GAFES DE PALA I PUNTA, TATXES I CLAUS D'ACER 
GALVANITZAT DE 30 MM O DE 50 MM: 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
 
CLAUS D'ACER SENSE ESPECIFICAR LA LLARGÀRIA: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta. 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17-032-66 "Puntas redondas de cabeza plana lisa. Medidas." 
UNE 17-033-66 "Puntas redondas de cabeza plana rayada. Medidas." 
UNE 17-034-66 "Puntas redondas de cabeza plana ancha." 
UNE 17-035-66 "Puntas de cabeza cónica." 
UNE 17-036-66 "Puntas redondas de cabeza perdida". 
 
 
 
B0A4 - VISOS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva 
superfície una hèlice contínua. 
S'han considerat els següents tipus: 

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

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la 
llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 
Cementació del vis .............................................................................................. > 0,1 mm 
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ACABAT CADMIAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 
 
ACABAT GALVANITZAT: 
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanització.............................................................................. >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes .......................................................................................>= 98,5% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
 
B0A6 - TACS I VISOS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del 
tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça 
en ser comprimida pel cargol. 
S'han considerat els següents tipus: 

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl.lica cargolada, vis d'acer, beina de 
PVC, volanderes d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin 
cargolar els elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis .............................................................................................. > 0,1 mm 
 
TAC QUÍMIC: 
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L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor 
d'aplicació en fred. 
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva 
profunditat d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la 
perforadora. 
Diàmetre de l'ampolla.............................................................................................. 14 mm 
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
     - > 20°C ...............................................................................................................10 min 
     - 10°C - 20°C .......................................................................................................20 min 
     - 0°C - 10°C ...............................................................................................................1 h 
     - - 5°C - 0°C ...............................................................................................................5 h 
 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
     - Diàmetre del cargol 10 mm.............................................................................. 11 mm 
     - Diàmetre del cargol 11 mm.............................................................................. 13 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per 
a la seva correcta col.locació en capses, on han de figurar: 

- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B0A7 - ABRAÇADORES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Abraçadora reforçada metàl.lica formada per dues peces semicirculars unides per un 
cargol a cada extrem. 
La seva designació indica el diàmetre exterior dels tubs que ha de subjectar. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva unió al vis 
de fixació. 



 

 - 28 - 

El vis de fixació ha de tenir ambdós extrems roscats de forma diferent: per acoblar a la 
brida per un costat i per fixar-lo al tac d'ancoratge per l'altre. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin 
cargolar els elements. 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en 
capses, on ha de figurar les dades següents: 

- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Unitats 

Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o 
transversals, amb les excepcions següents: 
     - Malles electrosoldades 
     - Armadures bàsiques electrosoldades 
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En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves 
propies normes 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de la norma UNE 36-068 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al 
tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe 
tècnic de la UNE 36-811). 
Mides nominals: 

┌─────────────────────────────────────────┐ 
│Diàmetre  │ Àrea de la secció  │  Massa  │ 
│nominal e │  transversal  S    │         │ 
│  (mm)    │      (mm2)         │ (Kg/m)  │ 

│──────────│────────────────────│─────────│ 
│   6      │      28,3          │ 0,222   │ 
│   8      │      50,3          │ 0,395   │ 
│  10      │      78,5          │ 0,617   │ 
│  12      │      113           │ 0,888   │ 
│  14      │      154           │ 1,21    │ 
│  16      │      201           │ 1,58    │ 
│  20      │      314           │ 2,47    │ 
│  25      │      491           │ 3,85    │ 
│  32      │      804           │ 6,31    │ 
│  40      │     1260           │ 9,86    │ 

└─────────────────────────────────────────┘ 
Característiques mecàniques de les barres: 
┌──────────────────────────────────────────────────

─────────────────────┐ 
│Designació │Classe acer│ Lím. elàstic │ Càrrega │Allargament │Relació  │ 

│           │           │ fy (N/mm2)   │unitaria │de rotura   │fs/fy    │ 
│           │           │              │de rotura│(sobre base │         │ 
│           │           │              │fs(N/mm2)│de 5        │         │ 
│           │           │              │         │diàmetres   │         │ 

│───────────│───────────│──────────────│─────────│─
───────────│─────────│ 

│B 400 S    │Soldable   │ >= 400       │>= 440   │>= 14%      │>= 1,05  │ 
│B 500 S    │Soldable   │ >= 500       │>= 550   │>= 12%      │>= 1,05  │ 

└──────────────────────────────────────────────────
─────────────────────┘ 

Composició química: 
┌──────────────────────────────────────────────────

─────────────────┐ 
│Anàlisis  │   C   │Ceq (segons UNE 36-068)│   P   │   S   │   N    │ 

│UNE 36-068│ %màx. │        %màx.          │ %màx. │ %màx. │ %màx.  │ 
│──────────│───────│───────────────────────│───────

│───────│────────│ 
│Colada    │ 0,22  │        0,50           │ 0,050 │ 0,050 │ 0,012  │ 
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│──────────│───────│───────────────────────│───────
│───────│────────│ 

│Producte  │ 0,24  │        0,52           │ 0,055 │ 0,055 │ 0,013  │ 
└──────────────────────────────────────────────────

─────────────────┘ 
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i 
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068) ....................................................... Nul.la 
Tensió d'adherència (UNE 36-068): 
     - Tensió mitjana d'adherència: 
          - D < 8 mm....................................................................................... >= 6,88 N/mm2 
          - 8 mm <= D <= 32 mm .....................................................>= (7,84-0,12 D) N/mm2 
          - D > 32 mm..................................................................................... >= 4,00 N/mm2 
     - Tensió de trencament d'adherència: 
          - D < 8 mm..................................................................................... >= 11,22 N/mm2 
          - 8 mm <= D <= 32 mm ...................................................>= (12,74-0,19 D) N/mm2 
          - D > 32 mm..................................................................................... >= 6,66 N/mm2 
Toleràncies: 

- Secció barra: 
          - Per a D <= 25 mm............................................................>= 95 % secció nominal 
          - Per a D > 25 mm...............................................................>= 96% secció nominal 
     - Massa ......................................................................................± 4,5% massa nominal 

- Ovalitat: 
┌─────────────────────────────────────────┐ 

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

└─────────────────────────────────────────┘ 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
     - En el cas de productes certificats: 
          - El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
          - El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
          - El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 
característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 
          El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de 
control de producció corresponents a la partida servida. 
     - En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
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          - Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
          - Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
          - Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
          - Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge 
en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid 
superficial amb raspall de filferros.............................................................................. < 1% 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
UNE 36-068-94 "Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón 
armado." 
 
 
 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, unides 
per mitjà de soldadura elèctrica als punts de contacte. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol 
altre matèria perjudicial. 
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068, relatives al 
tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe 
tècnic de la UNE 36-811). 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 
Han de complir les especificacions de la UNE 36-092. 
Característiques dels nusos (UNE 36-462): 
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     - Càrrega de trencament dels nusos.......................................................0,3 x Sm x Re 
  (Sm = Àrea de la secció transversal nominal de l'element sotmès a tracció, barra de 
major diàmetre de les del nus) 
  (Re = Límit elàstic garantit dels nusos) 

     - N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats ................................. 2% del total 
- N° màxim de nusos sense soldar 

       o desenganxats a una barra .................................................................. 20% del total 
Amplària del panell .................................................................................................. 2,15 m 
Llargària del panell ........................................................................................................6 m 
Prolongació de les barres longitudinals 
més enllà de l'última barra transversal............................................................. 1/2 retícula 
Prolongació de les barres transversals 
més enllà de l'última barra longitudinal ................................................................... 25 mm 
Característiques mecàniques: 
┌──────────────────────────────────────────────────

──────────────────────┐ 
│ Designació │ Assaig doblat- │                 Assaig de tracció        │ 

│ filferros  │   desdoblat    
│──────────────────────────────────────────│ 

│            │     ß=90°      │  Límit │ Càrrega │ Allargament │Relació  │ 
│            │     ß=20°      │ elàstic│unitària │ de ruptura  │ fs/fy   │ 
│            │  d(diàmetre    │   fy   │   fs    │ (sobre base │         │ 

│            │   mandril)     │ (N/mm2)│ (N/mm2) │   de 5 D)   │         │ 
│────────────│────────────────│────────│─────────│─

────────────│─────────│ 
│  B 500 T   │     8d         │   500  │   550   │     8       │ 1,03    │ 

└──────────────────────────────────────────────────
──────────────────────┘ 

- Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple 
       a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90° (UNE 36-068) ..................................... Nul.la 

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

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

- Secció barra: 
          - Per a D <= 25 mm.............................................................>= 95% secció nominal 
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les 
especificacions de la norma UNE 36-068 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la 
malla. 
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer: 
     - En el cas de productes certificats: 
          - El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE 
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          - El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats (armadures passives) 
          - El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les 
característiques definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE 
          El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de 
control de producció corresponents a la partida servida. 
     - En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR): 
          - Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques 
          - Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques 
          - Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives) 
          - Certificat específic d'adherència (armadures passives) 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i 
l'eventual agresivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge 
en obra, s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions 
superficials. 
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid 
superficial amb raspall de filferros.............................................................................. < 1% 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
UNE 36-092-96 "Mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado." 
 
 
 
B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CC - PLAQUES DE GUIX LAMINAT 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques 
o làmines adherides a la cara interior, o forman un envà de dues cares vistes, amb 
l'interior reblert amb una retícula de cartó. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets 
paletitzats. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no 
més de 40 cm i en llocs protegits de cops i de la interpèrie. 
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 
paral.leles. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) .....................................0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529) .........................................................................<= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532) .................................................................................Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C).................0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
     - Fusta de pi...............................................................................Aprox. 150000 kg/cm2 
     - Fusta d'avet .............................................................................Aprox. 140000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534).................................................................................................. <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres .................................................... >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres............................................. >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres .................................................... >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres............................................... >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537) ......................................................... >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant......................................................................... >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539).................................................... >= 15 kg/cm2 
Toleràncies: 
     - Llargària nominal........................................................................................... + 50 mm 
     .......................................................................................................................... - 25 mm 
     - Amplària nominal ............................................................................................ ± 2 mm 
     - Gruix nominal .................................................................................................. ± 2 mm 
     - Fletxa........................................................................................................... ± 5 mm/m 
     - Torsió..................................................................................................................... ± 2° 
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B0D6 - PUNTALS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Puntal rodó de fusta 
- Puntal metàl.lic telescòpic 

 
PUNTAL DE FUSTA: 
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i 
paral.leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) .....................................0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529) .........................................................................<= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532) .................................................................................Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C).................0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat.....................................................................Aprox. 150000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534).................................................................................................. <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres .................................................... >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres............................................. >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres .................................................... >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres............................................... >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537) ......................................................... >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant......................................................................... >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539).................................................... >= 15 kg/cm2 
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Toleràncies: 
     - Diàmetre .......................................................................................................... ± 2 mm 
     - Llargària......................................................................................................... + 50 mm 
     .......................................................................................................................... - 25 mm 
     - Fletxa........................................................................................................... ± 5 mm/m 
 
PUNTAL METÀL.LIC: 
Puntal metàl.lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo 
clavar si cal. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
┌──────────────────────────────────────────────────

──────────────────┐ 
│                     │         Llargària del puntal                 │ 

│Alçària de muntatge  
│──────────────────────────────────────────────│ 

│                     │  3 m  │  3,5 m  │  4 m  │  4,5 m  │  5 m     │ 
│─────────────────────│───────│─────────│───────│──

───────│──────────│ 
│        2 M          │ 1,8 T │  1,8 T  │ 2,5 T │    -    │    -     │ 
│      2,5 M          │ 1,4 T │  1,4 T  │ 2,0 T │    -    │    -     │ 
│        3 M          │   1 T │    1 T  │ 1,6 T │    -    │    -     │ 

│      3,5 M          │   -   │  0,9 T  │ 1,4 T │  1,43 T │  1,43 T  │ 
│      4,0 M          │   -   │    -    │ 1,1 T │  1,2  T │  1,2  T  │ 
│      4,5 M          │   -   │    -    │   -   │  0,87 T │  0,87 T  │ 
│        5 M          │   -   │    -    │   -   │    -    │  0,69 T  │ 

└──────────────────────────────────────────────────
──────────────────┘ 

 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PUNTAL METÀL.LIC: 
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra. 
 
PUNTAL DE FUSTA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0D7 - TAULERS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 
     - Llargària nominal........................................................................................... + 50 mm 
     .......................................................................................................................... - 25 mm 
     - Amplària nominal ............................................................................................ ± 2 mm 
     - Gruix ............................................................................................................. ± 0,3 mm 
     - Rectitud d'arestes........................................................................................ ± 2 mm/m 
     - Angles.................................................................................................................... ± 1° 
 
TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i 
paral.leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 
descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P) .....................................0,40 <= P <= 0,60 T/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529) .........................................................................<= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532) .................................................................................Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C).................0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat.....................................................................Aprox. 150000 kg/cm2 
Duresa (UNE 56-534).................................................................................................. <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres .................................................... >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres............................................. >= 100 kg/cm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
     - En la direcció paral.lela a les fibres .................................................... >= 300 kg/cm2 
     - En la direcció perpendicular a les fibres............................................... >= 25 kg/cm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537) ......................................................... >= 300 kg/cm2 
Resistència a l'esforç tallant......................................................................... >= 50 kg/cm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539).................................................... >= 15 kg/cm2 
 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocel.lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i 
premsat en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
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Pes específic ................................................................................................ >= 650 kg/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
     - Mínim.....................................................................................................21000 kg/cm2 
     - Mitjà .......................................................................................................25000 kg/cm2 
Humitat del tauler ..................................................................................................... >= 7% 
 ...............................................................................................................................<= 10% 
Inflament en: 
     - Gruix .................................................................................................................. <= 3% 
     - Llargària..........................................................................................................<= 0,3% 
     - Absorció d'aigua................................................................................................ <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares ........................................ >= 6 kp/cm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
     - A la cara ...................................................................................................... >= 140 kp 
     - Al cantell ...................................................................................................... >= 115 kp 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense 
contacte directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels 
espais de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl.lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl.lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl.lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 
cassetons recuperables 
- Bastides metàl.liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl.lics 
- Tubs metàl.lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc... 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, 
etc... 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc... 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi 
l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva 
capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 
toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, 
les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de 
formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de 
compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 
suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o 
desenmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
 
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS: 
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 
 
FLEIX: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Amplària.............................................................................................................. >= 10 mm 
Gruix .................................................................................................................. >= 0,7 mm 
Diàmetre de les perforacions .......................................................................Aprox. 15 mm 
Separació de les perforacions......................................................................Aprox. 50 mm 
 
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix 
diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 
anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti 
d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte. 
El seu ús ha d'estar expressament autoritzat per la D.F. 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL.LICS: 
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 
sostres. 
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de 
suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats. 
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor 
ni la seva posició. 
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment 
estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts. 
Toleràncies: 
     - Rectitud dels perfils................................................................. ± 0,25% de la llargària 
     - Torsió dels perfils ........................................................................................ ± 2 mm/m 
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BASTIDES: 
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la 
indeformabilitat. 
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació 
antioxidant. 
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el 
terra, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge ............................................................................1 any 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TENSORS, GRAPES, ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL.LICS: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
FLEIX: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
DESENCOFRANT: 
l de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
CONJUNT DE PERFILS METÀL.LICS DESMUNTABLES: 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
BASTIDA: 
m3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" 
"Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo." 
 
 
 
 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
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Perfils d'acer per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o montats a taller, si es el 
cas. 
S'han considerat els tipus següents: 

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

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

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

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

- Llargària de les peces: 
          - Fins a 1000 mm ......................................................................................... ± 2 mm 
          - De 1001 a 3000 mm................................................................................... ± 3 mm 
          - De 3001 a 6000 mm................................................................................... ± 4 mm 
          - De 6001 a 10000 mm ................................................................................ ± 5 mm 
          - De 10001 a 15000 mm .............................................................................. ± 6 mm 
          - De 15001 a 25000 mm .............................................................................. ± 8 mm 
          - A partir de 25001 mm .............................................................................. ± 10 mm 
     - Fletxa............................................................................................................llarg/1500 
     ............................................................................................................................ 10 mm 
Als elements compostos de mes d'un perfil, la tolerància es refereix a cada perfil, mesurat 
entre els nusos i al conjunt dels perfils, mesurada la llargària entre nusos extrems. 
 
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son: 

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

- Dimensions dels cordons de soldadura: 
          - Fins a 15 mm........................................................................................... ± 0,5 mm 
          - De 16 a 50 mm........................................................................................ ± 1,0 mm 
          - De 51 a 150 mm...................................................................................... ± 2,0 mm 
          - Mes gran de 150 mm .............................................................................. ± 3,0 mm 
 
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB CARGOLS: 
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que 
compleixin les especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5. 
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T., o en els seu 
defecte, l'indicat a la NBE EA-95, article 3.6.2. 
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a 
la D.T. Els diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre 
nominal dels cargols. 
Les superficies que s'han d'unir amb cargols han d'estar netes, sense pintar, i han de ser 
planes. 
Hi ha d'haver volanderes sota la cabota i la femella del cargol. 
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim. 
Les perforacions han d'estar fetes amb taladre. Només s'admet la perforació amb punxó 
en perfils d'acer A/37b de gruix mes petit que 15 mm, en estructures no sotmeses a 
carregues dinàmiques. 
Les famelles de cargols de tipys ordinari o calibrat, sotmesos a traccions en la direcció del 
seu eix, s'han de bloquejar. 
Toleràncies: 
     - Diàmetre dels cargols calibrats.................................................................... -0,00 mm 
     ....................................................................................................................... +0,15 mm 
     - Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència ..................................... ± 1,0 mm 

- Separació i alineació de forats: 
          - Diàmetre del forat 11 mm ....................................................................... ± 1,0 mm 
          - Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm ....................................................... ± 1,5 mm 
          - Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm ....................................................... ± 2,0 mm 
          - Diàmetre del forat 25 o 28 mm ............................................................... ± 3,0 mm 
 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de 
la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d'aplicar la capa d'emprimació s'han d'haver eliminat les incrustacions de qualsevol 
material, les restes de greix, òxid i pols. 
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Les superficies que han de quedar en contacte a les unions fetes amb cargols, així com 
els llocs on s'hagi de realitzar soldadures, no s'han de pintar. 
 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
Protecció del galvanitzat ................................................................................ >= 275 g/m2 
Puresa del zinc ...................................................................................................>= 98,5 % 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la D.T., 
d'acord amb els criteris següents: 

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

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación" 
 
 
 
B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B6B - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT 
B6B1 - PERFILS METÀL.LICS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX 
LAMINAT 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procès d'immersió contínua per a 
suport de tancaments de cartó-guix. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin 
pròpies. 
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. 
Gruix de la planxa.............................................................................................. >= 0,6 mm 
Protecció de galvanització.............................................................................. >= 275 g/m2 
Toleràncies: 
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     - Rectitud dels perfils.................................................................................. ± 2 mm/2 m 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el 
terra i protegits de la brutícia i d'impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B6Z - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
B6Z1 - CAIXES DE PERSIANA 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials per a la formació de la caixa de persiana. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Caixa de persiana de ceràmica armada o de formigó armat, per a revestir 
- Peça ceràmica en forma de L, per a formar juntament amb d'altres, la caixa de 
persiana 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir esquerdes, buits, deformacions ni escantonaments a les arestes. 
Expressió de les mides .......................................................................... Alçària x fondària 
Toleràncies: 

- Fondària: 
┌──────────────────────────────────────────────────

───┐ 
│Material   │         Fondària de la peça             │ 

│           │─────────────────────────────────────────│ 
│           │4 cm       16 cm      20 cm      25 cm   │ 

│───────────│──────────────────────────────────────
───│ 

│Ceràmica   │    -      ± 3 mm     ± 4 mm     ± 5 mm  │ 
│Formigó    │± 2 mm     ± 3 mm     ± 3 mm         -   │ 

└──────────────────────────────────────────────────
───┘ 

     - Llargària................................................................................ ± 1,5% llargària nominal 
     - Alçària.............................................................................................................. ± 3 mm 
 
CAIXA O PEÇA DE CERÀMICA: 
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Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si s'aprecia un so 
agut en ser colpejada i un color uniforme en fracturar-se. 
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu 
sobre aigua en ebullició i posterior dessecatge a una temperatura de 105°C) en mes d'un 
10%, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en 
aigua un temps mínim de 24 h. 
Eflorescències (UNE 67-029)........................"no eflorescido" o "ligeramente eflorescido" 
Escrostonaments. Superfície afectada ..................................................................<= 15% 
Fissures ............................................................................................... No s'han d'admetre 
Exfoliacions i laminacions ................................................................... No s'han d'admetre 
Succió d'aigua (UNE 67-031)............................................................ <= 0,15 g/cm2 x min 
Absorció d'aigua (UNE 67-027)..............................................................................<= 22% 
Gelabilitat (UNE 67-028) ................................................................................... No gelable 
Tempanells entre forats...................................................................................... >= 0,5 cm 
Tempanell entre forat-cara exterior.................................................................... >= 0,6 cm 
Toleràncies: 
     - Planor .......................................................................................................... ± 3 mm/m 
 
CAIXA DE FORMIGÓ ARMAT: 
Gruix ...................................................................................................................... >= 3 cm 
Resistència a la compressió del formigó ................................................... >= 175 kg/cm2 
Absorció d'aigua, en pes .......................................................................................... <= 6% 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CAIXA O PEÇA DE CERÀMICA: 
Subministrament: Empaquetades sobre palets. 
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en 
contacte amb terres que continguin solucions salines ni amb productes que puguin 
modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
CAIXA DE FORMIGÓ ARMAT: 
Subministrament: Ha d'arribar a l'obra amb la resistència prevista. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de cops i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I 
MATERIALS FONOABSORBENTS 
B7C3 - PLAQUES D'ESCUMA DE POLIURETÀ 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
Placa rígida d'escuma de poliuretà, amb estructura de cèl.lula tancada. Pot estar 
recoberta amb paper embreat a les dues cares. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes superficials (de paral.lelisme a les seves cares, de balcaments, 
etc.) o defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.). 
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície. 
Les cares han de ser planes i paral.leles, els angles rectes i les arestes vives. 
Les plaques preparades per a la unió entre elles amb encaix, han de tenir els cantells amb 
la forma de mitjamossa. 
Resistència a la compressió en funció de la densitat: 
┌──────────────────────────────────────────────────

───────┐ 
│Densitat │Densitat aparent │Resistència a la compressió  │ 
│(kg/m3)  │ (UNE 53-215)    │      (UNE 53-205)           │ 

│         │   (kg/m3)       │        (kp/cm2)             │ 
│─────────│─────────────────│──────────────────────

───────│ 
│   35    │      35         │         >= 1,7              │ 
│   40    │      40         │         >= 2,4              │ 

└──────────────────────────────────────────────────
───────┘ 

Conductivitat tèrmica a 0°C (UNE 53-037) ...................................... <= 0,020 kcal/h m °C 
Reacció al foc (UNE 53-127) .......................................Autoextingible o no autoextingible 
Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE 53-312): 
     - Autoextingible.................................................................. <= 10 g cm/cm2 dia mm hg 
     - No autoextingible .................................................................... <= 7 g cm/cm2 mm hg 
Consistència de forma (UNE 53-310) ...................................................................... <= 5% 
Estabilitat dimensional (UNE 53-319) ...................................................................... <= 1% 
Toleràncies: 
     - Amplària nominal ............................................................................................. + 0,5% 
     ................................................................................................................................ - 1% 
     - Llargària nominal.............................................................................................. ± 0,5% 
     - Gruix nominal .................................................................................................. ± 2 mm 
     - Densitat ........................................................................................................ - 2 kg/m3 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic. 
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Gruix i dimensions de la placa 

Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegides 
contra les pluges i les humitats. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NRE-AT-87 Norma Reglamentària d'Edificació sobre Aïllament Tèrmic. 
 
 
 
B7CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tac i suport aïllant de niló per a fixació mecànica de plaques aïllants. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir les superfícies netes, sense clivelles, rebaves o d'altres imperfeccions. 
La forma del tac i la seva textura ha de permetre la fixació sobre materials foradats i 
massissos. 
Les característiques mecàniques del tac han de ser les adequades pel tipus de suport i la 
placa que cal fixar. 
El fabricant ha de lliurar, si se li demana, el certificat de garantia dels valors de resistència 
a l'arrencada, al tallament i a l'estabilitat dimensional. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS I SEGELLATS 
B7J5 - SEGELLANTS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a 
tancar un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat 
permanent, amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 



 

 - 48 - 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i 
cautxú de polisulfurs amb additius i càrregues 
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb 
additius i càrregues d'elasticitat permanent 
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics 
en dispersió aquosa, amb additius i càrregues 
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat 
permanent 
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i 
càrregues de plasticitat permanent 
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, 
resines, fibres minerals i elastómers 
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i 
càrregues minerals 
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 
- Massilla per a junt de plaques de cartó-guix 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la 
resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb 
pistola. 
Característiques físiques: 
┌──────────────────────────────────────────────────

──────────────────────┐ 
│Tipus massilla  │Densitat  │Temperatura │Deformació màx.│Resistència a  │ 

│                │ a 20°C   │d'aplicació │    a 5°C      │  temperatura  │ 
│                │ (g/cm3)  │            │               │               │ 

│────────────────│──────────│────────────│─────────
──────│───────────────│ 

│Silicona neutra │1,07-1,15 │ -10 - +35°C│   20-30%      │ -45 - +200°C  │ 
│────────────────│──────────│────────────│─────────

──────│───────────────│ 
│Silicona àcida  │1,01-1,07 │ -10 - +35°C│   20-30%      │      -        │ 

│ó bàsica        │          │            │               │               │ 
│────────────────│──────────│────────────│─────────

──────│───────────────│ 
│Polisulfur      │ >= 1,35  │ -10 - +35°C│    30%        │ -30 - +70°C   │ 

│bicomponent     │          │            │               │               │ 
│────────────────│──────────│────────────│─────────

──────│───────────────│ 
│Poliuretà       │   1,2    │   5 - 35°C │   15-25%      │ -30 - +70°C   │ 

│monocomponent   │          │            │               │               │ 
│────────────────│──────────│────────────│─────────

──────│───────────────│ 
│Poliuretà       │ 1,5-1,7  │   5 - 35°C │    25%        │ -50 - +80°C   │ 

│bicomponent     │          │            │               │               │ 
│────────────────│──────────│────────────│─────────

──────│───────────────│ 
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│Acrílica        │ 1,5-1,7  │   5 - 40°C │   10-15%      │ -15 - +80°C   │ 
│────────────────│──────────│────────────│─────────

──────│───────────────│ 
│De butils       │1,25-1,65 │  15 - 30°C │    10%        │ -20 - +70°C   │ 

│────────────────│──────────│────────────│─────────
──────│───────────────│ 

│D'óleo-resines  │1,45-1,55 │ -10 - +35°C│    10%        │ -15 - +80°C   │ 
└──────────────────────────────────────────────────

──────────────────────┘ 
Característiques mecàniques: 
┌──────────────────────────────────────────────────

────────────────────┐ 
│  Tipus massilla   │Resistència a │Mòdul d'elasticitat al │ Duresa    │ 

│                   │  la tracció  │  100% d'allargament   │Shore A    │ 
│                   │   (kg/cm2)   │     (kg/cm2)          │           │ 

│───────────────────│──────────────│───────────────
────────│───────────│ 

│Silicona neutra    │   >= 7       │     2                 │12° - 20°  │ 
│───────────────────│──────────────│───────────────

────────│───────────│ 
│Silicona àcida     │   >= 16      │     5                 │25° - 30°  │ 

│ó bàsica           │              │                       │           │ 
│───────────────────│──────────────│───────────────

────────│───────────│ 
│Polisulfur         │   >= 25      │         -             │   60°     │ 
│  bicomponent      │              │                       │           │ 

│───────────────────│──────────────│───────────────
────────│───────────│ 

│Poliuretà          │   >= 15      │     3                 │30° - 35°  │ 
│monocomponent      │              │   0,3-0,37 N/mm2      │           │ 

│                   │              │  (de polimerització   │           │ 
│                   │              │      ràpida)          │           │ 

│───────────────────│──────────────│───────────────
────────│───────────│ 

│Poliuretà          │     -        │    15                 │    -      │ 
│  bicomponent      │              │                       │           │ 

│───────────────────│──────────────│───────────────
────────│───────────│ 

│Acrílica           │     -        │     1                 │    -      │ 
│───────────────────│──────────────│───────────────

────────│───────────│ 
│De butils          │     -        │         -             │15° - 20°  │ 

└──────────────────────────────────────────────────
────────────────────┘ 

 
MASSILLA DE SILICONA: 
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Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en 
una massa consistent i elàstica. 
Base............................................................................................................Cautxú-silicona 
Allargament fins al trencament: 
     - Neutra............................................................................................................>= 500% 
     - Àcida o bàsica ...............................................................................................>= 400% 
 
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un 
material elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base.....................................................................................................Polisulfurs + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla................................................................... 10°C - 20°C 
 
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en 
una massa consistent i elàstica. 
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 
Base: 
     - Monocomponent............................................................................................ Poliuretà 
     - Bicomponent ..................................................................................Poliuretà + reactiu 
Temperatura òptima de la mescla................................................................... 15°C - 20°C 
 
MASSILLA ACRÍLICA: 
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en 
una pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 
Base..........................................................................................................Polímers acrílics 
 
MASSILLA DE BUTILS: 
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en 
una pasta tixotròpica elàstica. 
Base................................................................................................................. Cautxú-butil 
 
MASSILLA D'OLEO-RESINES: 
En contacte amb l'aire, forma una pel.lícula superficial protectora i resistent i manté 
l'interior plàstic. 
Base................................................................................................................Oleo-resines 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de 
donar un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per 
abocament, pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 
Base............................................................................................................... Cautxú-asfalt 
Resistència a la temperatura ........................................................................18°C - 100°C 
 
MASSILLA ASFÀLTICA: 
Resiliència a 25°C ....................................................................................................... 78% 
 
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR) ................................................................ 20-25 min 
Densitat (DIN 53420)................................................................................Aprox. 20 kg/m3 
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Temperatura d'aplicació .................................................................................... 5°C - 20°C 
Resistència a la tracció (DIN 53571) 
     - a 20°C...........................................................................................................15 N/cm2 
     - a -20°C .........................................................................................................20 N/cm2 
Comportament al foc (DIN 4102) .......................................................................Classe B2 
Resistència a la temperatura .......................................................................-40°C - +90°C 
 
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
Característiques físiques: 
┌──────────────────────────────────────────────────

──────────────────────┐ 
│         │         │ Penetració a   │Fluència a 60°C │Adherència        │ 

│  Tipus  │Densitat │25°C,150g i 5s  │UNE 104-281(6-3)│5 cicles a -18°C  │ 
│massilla │(g/cm3)  │UNE 104-281(1-4)│     (mm)       │UNE 104-281(4-4)  │ 

│         │         │     (mm)       │                │                  │ 
│─────────│─────────│────────────────│─────────────

───│──────────────────│ 
│Cautxú   │1,35-1,5 │    <= 23,5     │    <= 5        │Ha de complir     │ 

│asfalt   │(a 25°C) │                │                │                  │ 
│─────────│─────────│────────────────│─────────────

───│──────────────────│ 
│Asfàltica│  1,35   │     <= 9       │    <= 5        │Ha de complir     │ 

└──────────────────────────────────────────────────
──────────────────────┘ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament: En envàs hermètic. 
Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Identificació del producte 
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 
- Instruccions d'ús 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 

 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, 
D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA: 
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat 
hermèticament, en posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 
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Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. 
Temps màxim d'emmagatzematge sis mesos. 
 
ESCUMA DE POLIURETÀ: 
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat 
hermèticament i a temperatura ambient al voltant dels 20°C. 
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 
 
MASSILLA PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne 
la compatibilitat dels materials. 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTIL, 
DE OLEO-RESINES O CAUTXÚ-ASFALT: 
dm3 de volum necessari subministrat a l'obra. 
 
MASSILLA ASFÀLTICA O PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 
NBE QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos." 
 
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, 
D'OLEO-RESINES O PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials amb finalitats diverses per a col.laborar i complementar l'elaboració de junts i 
segellats. 
S'han considerat els tipus següents: 

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

 
EMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador. 
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i 
anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 
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CINTA DE CAUTXÚ CRU: 
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en 
sistemes d'impermeabilització amb membranes. 
 
CINTES PER A JUNTS DE CARTÓ-GUIX: 
Amplària................................................................................................................. >= 5 cm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CINTA: 
Subministrament: En rotlles de diferents mides. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les 
seves característiques. 
 
EMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS: 
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents: 

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

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, 
en lloc sec. S'ha de protegir de les gelades. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CINTA: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
EMPRIMACIÓ: 
dm3 de volum necessari subministrat 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 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials auxiliars per a aplacats. 
S'han considerat els elements següents: 
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- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats 
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats 
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària 

 
PERFILERIA: 
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que 
els siguin pròpies. 
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del 
galvanitzat. 
Han de tenir els forats necessaris per la seva fixació mecànica al parament. 
Gruix de la planxa.............................................................................................. >= 0,6 mm 
 
GANXO D'ACER GALVANITZAT: 
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part 
davantera ha de garantir la subjecció de les peces de l'aplacat. 
Diàmetre ............................................................................................................. >= 0,5 cm 
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces ..................................................... >= 2 cm 
 
PLATINA: 
La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes. 
La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants 
doblegades en sentit contrari o amb una disposició similar que n'asseguri l'ancoratge. 
Límit elàstic de l'acer ......................................................................................4200 kg/cm2 
Llargària................................................................................................................. >= 7 cm 
Gruix ................................................................................................................... >= 0,3 cm 
Alçària ................................................................................................................. >= 2,5 cm 
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces ..................................................... >= 2 cm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PERFILERIA: 
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
GANXO I PLATINA: 
Subministrament: En caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PERFILERIA: 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
GANXO I PLATINA: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
B89Z - PINTURES, PASTES I ESMALTS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Pintures, pastes i esmalts. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles 
cel.lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis 
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid 
de calç o la calç apagada 
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 
l'alcalinitat 
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió 
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en 
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues 
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 
sintètiques i dissolvents 
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o 
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la 
brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de 
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments 
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats 
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de 
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització  mitjançant un catalitzador 
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades 
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor 
i una resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos 
components 
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa 
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en 
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie 

 
PINTURA A LA COLA: 
Característiques de la pel.lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb 
corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa 
uniforme després de l'assecatge. 

     - Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55).........................................< 50 micres 
     - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A) ........................................... Ininflamable 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
          - Al tacte ...............................................................................................................2 h 
          - Totalment sec.....................................................................................................4 h 
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Característiques de la pel.lícula seca: 
- La pintura ha de ser de color estable. 

     - Adherència (UNE 48-032).................................................................................... <= 2 
 
PINTURA A LA CALÇ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 
brotxa, corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a 
tractar. 
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat. 
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i 
ha de tenir propietats microbicides. 
 
PINTURA AL CIMENT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 
brotxa, corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar. 
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie. 
 
PINTURA AL LÀTEX: 
Característiques de la pel.lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, ni dipòsits durs. 
- Un cop preparada ha de fer correr la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar 
una capa uniforme després de l'assecatge. 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

          - Al tacte ............................................................................................................ < 30 
          - Totalment sec................................................................................................. < 2 h 
Característiques de la pel.lícula seca: 
     - Adherència (UNE 48-032).................................................................................... <= 2 
 
PINTURA PLÀSTICA: 
Característiques de la pel.lícula líquida: 

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar 
senyals de putrefacció, pells ni materies extranyes. 
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir 
coàguls, pells, dipòsits durs ni flotació de pigments 
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb 
corró. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa 
uniforme després de l'assecatge. 

     - Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55).........................................< 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

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

- Pes específic: 
          - Pintura per a interiors........................................................................ < 1,6 kg/dm3 
          - Pintura per a exteriors....................................................................... < 1,5 kg/dm3 
     - Rendiment ................................................................................................... > 6 m2/kg 

- Relació: volum dels pigments + càrregues/volum dels pigments, 
       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 
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     - Capacitat de recobriment (UNE 48-259) ............................ Relació constant >= 0,98 
- Resistència al rentat (DIN 53778): 

          - Pintura plàstica per a interiors 
            o pasta plàstica ...............................................................................>= 1000 cicles 
          - Pintura plàstica per a exteriors .......................................................>= 5000 cicles 
     - Solidesa a la llum (NF-T-30.057)..........................................................Ha de complir 
     - Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018) ......................................Ha de complir 
 
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 
Resistència a la immersió (UNE 48-144).......................No s'observen canvis o defectes 
Resistència a la intempèrie (DIN 18363) .....................................................Ha de complir 
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015) .........................................................Ha de complir 
Resistència a la calor (UNE 48-033)............................................................Ha de complir 
 
PINTURA ACRÍLICA: 
Característiques de la pel.lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 
brotxa, corró o procediments pneumàtics. 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

          - Al tacte ........................................................................................................... < 4 h 
          - Totalment sec............................................................................................... < 14 h 
Característiques de la pel.lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
- Ha de ser resistent a la intèmperie. 

 
ESMALT GRAS: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 
brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A) .......................................................... > 30°C 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte................................................................................................................. < 1 h 
     - Totalment sec...................................................................................................... < 6 h 
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 
 
ESMALT SINTÈTIC: 
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 
Característiques de la pel.lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

     - Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55).........................................< 25 micres 
     - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A) ................................................... > 30°C 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
          - Al tacte ........................................................................................................... < 3 h 
          - Totalment sec................................................................................................. < 8 h 
     - Material volàtil (INTA 16 02 31) ................................................................>= 70 ± 5% 
     - Rendiment per a una capa de 30 micres.................................................. >= 5 m2/kg 
     - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89) ........................ >= 5 
     - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88)................... >= 4 
Característiques de la pel.lícula seca: 
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- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
     - Adherència (UNE 48-032).................................................................................... <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat 

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

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància 
       aparent superior al 80% (INTA 160.603) .......................................................... < 0,12 
 
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 
Característiques de la pel.lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

     - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A) ................................................... > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

          - Al tacte ........................................................................................................... < 3 h 
          - Totalment sec................................................................................................. < 8 h 
     - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89) ........................ >= 5 
     - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88)................... >= 4 
Característiques de la pel.lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
     - Adherència (UNE 48-032).................................................................................... <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat 

       (INTA 16 06 05) ...........................< 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
     - Resistència a l'abrasió (UNE 56-818)..................................................... Danys petits 

- Adherència i resistència a l'impacte: 
┌──────────────────────────────────────────────────

──────────────────────┐ 
│                                         │A les 24 h│ Al cap de 7 dies  │ 

│─────────────────────────────────────────│────────
──│───────────────────│ 

│Adherència al quadriculat:               │  100%    │     100%          │ 
│─────────────────────────────────────────│────────

──│───────────────────│ 
│Impacte directe o indirecte:             │          │                   │ 

│Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) │ Bé       │ Ha de complir     │ 
└──────────────────────────────────────────────────

──────────────────────┘ 
- Resistència a la càrrega concentrada 

       en moviment (UNE 56-814) ..............................................................Danys moderats 
     - Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815) ...................................... Danys petits 
     - Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816) ............................ Danys petits 
     - Resistència al ratllat (UNE 48-173) ............................................................. Resistent 
     - Resistència a la calor (UNE 48-033) ....................................................Ha de complir 

- Resistència química: 
          - A l'àcid cítric al 10% ....................................................................................15 dies 
          - A l'acid làctic al 5% .....................................................................................15 dies 
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          - A l'àcid acètic al 5% ....................................................................................15 dies 
          - A l'oli de cremar.............................................................................Cap modificació 
          - Al xilol ............................................................................................Cap modificació 
          - Al clorur sòdic al 20% .................................................................................15 dies 
          - A l'aigua.......................................................................................................15 dies 
 
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 
Característiques de la pel.lícula líquida: 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer 
córrer la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

     - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A) ................................................... > 30°C 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

          - Al tacte ........................................................................................................... < 3 h 
          - Totalment sec................................................................................................. < 8 h 
Característiques de la pel.lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
     - Adherència (UNE 48-032).................................................................................... <= 2 

- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02). 
- Envelliment accelerat 

       (INTA 16 06 55) ...........................< 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 
     - Resistència a l'abrasió (UNE 56-818)..................................................... Danys petits 

- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als 
detergents. 

 
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 
brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temps d'assecatge a 20°C ...................................................................................... 1 - 2 h 
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 
 
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 
brotxa, corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A) .................................................. Ininflamable 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte........................................................................................................... < 20 min 
     - Totalment sec...................................................................................................... < 1 h 
 
ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 
brotxa o corró. 
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte........................................................................................................... < 30 min 
     - Totalment sec...................................................................................................... < 2 h 
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 
 
ESMALT EPOXI: 
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb 
brotxa, corró o pistola. 
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29)............................................................. > 30°C 
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Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 
     - Al tacte........................................................................................................... < 30 min 
     - Totalment sec.................................................................................................... < 10 h 
Ha de tenir bona resistència al desgast. 
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i 
sol.lucions bàsiques, als hidrocarburs (betzina, kerosé) als olis animals i vegetals, a 
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 
     - Tracció................................................................................................. >= 160 kp/cm2 
     - Compressió ......................................................................................... >= 850 kp/cm2 
Resistència a la temperatura ..................................................................................... 80°C 
 
PASTA PLÀSTICA DE PICAR: 
Característiques de la pel.lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments. 
- Ha de tenir una consistència adequada. 

     - Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55).........................................< 50 micres 
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

          - Al tacte ........................................................................................................... < 1 h 
          - Totalment sec................................................................................................. < 2 h 
     - Pes específic .......................................................................................... < 1,7 kg/dm3 
     - Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC) ..................................... < 80% 
Característiques de la pel.lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 
     - Adherència (UNE 48-032).................................................................................... <= 2 

- Resistència al rentat (DIN 53778): 
          - Pintura plàstica per a interiors 
            o pasta plàstica ...............................................................................>= 1000 cicles 
          - Pintura plàstica per a exteriors .......................................................>= 5000 cicles 
     - Solidesa a la llum (NF-T-30.057)..........................................................Ha de complir 
     - Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018) ......................................Ha de complir 
     - Resistència a la immersió (UNE 48-144) ............................................ No s'observen 
     ........................................................................................................... canvis o defectes 
     - Resistència a la intempèrie (DIN 18363)..............................................Ha de complir 
     - Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015) ..................................................Ha de complir 
     - Resistència a la calor (UNE 48-033) ....................................................Ha de complir 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, 
DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 
Subministrament: En pots o bidons. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Data de caducitat 
- Instruccions d'ús 
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- Dissolvents adequats 
- Límits de temperatura 
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components 
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i 
sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
PINTURA A LA CALÇ: 
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

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

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i 
sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
PINTURA AL CIMENT: 
Subministrament: En pols, en envasos adequats. 
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Codi d'identificació 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Temps d'estabilitat de la barreja 
- Temperatura mínima d'aplicació 
- Temps d'assecatge 
- Rendiment teòric en m/l 
- Color 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i 
sense contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
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B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES 
DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA 
B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo. 
S'han considerat els materials següents: 

- Beurada blanca 
- Beurada de color 
- Suports de morter o de PVC 
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC 

 
BEURADA: 
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i 
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada. 
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes. 
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de 
la mescla un cop elaborada. 
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el 
paviment. 
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment. 
 
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA: 
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-
les superposades i aconseguir alçàries diferents. 
La superfície i els encaixos no han de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el 
bon assentament. 
Diàmetre ............................................................................................................ 15 - 18 cm 
Alçària .................................................................................................................... 5 - 7 cm 
Resistència a la compressió ...................................................................... >= 150 kg/cm2 
 
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR: 
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que 
faciliten la col.locació de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes. 
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior 
o intermèdia. 
La superfície i els encaixos no han de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el 
bon assentament. 
Diàmetre ............................................................................................................ 11 - 13 cm 
Alçària .................................................................................................................... 3 - 5 cm 
Resistència a la compressió ...................................................................... >= 150 kg/cm2 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BEURADA: 
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de 
producte contingut. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs. 
 



 

 - 63 - 

SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER: 
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments. 
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops. 
 
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC: 
Subministrament: Embalades. 
Emmagatzematge: En el seu envàs. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
BEURADA: 
kg de pes necessari subministrat a l'obra. 
 
SUPORT O PEÇA DE SUPORT: 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAF - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI 
BAFA - PORTES DE PERFILS D'ALUMINI 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de la porta, amb els llistons de 
vidre, perfils elastomèrics, falques i tots els elemetns necessaris per a la fixació i segellat 
del vidre, així com la ferramenta d'apertura i tancament. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del 
material indicat a la descripció del mateix. 
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la D.F. 
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop 
sotmesos a les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la 
seva llargària. 
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament 
practicable sense aquesta ferramenta. 
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 
     - Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm......................................................2 punts 
     - Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm ........................................................3 punts 
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les 
mides i franquicies del galze, han de complir les indicacions de la UNE 85-222. 
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini, segons norma UNE 38-337 
amb tractament 50ST5. 
El seu aspecte ha de ser uniforme i no han de tenir esquerdes ni defectes superficials. 
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La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aleació d'alumini, cargols 
autorroscants o cargols amb rosca mètrica. 
Gruix de la paret dels perfils.............................................................................. >= 1,5 mm 
Tipus d'alumini (UNE 38-337) ...............................................Aliatge Al-0,7 MgSi (L-3441) 
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38-337).............. >= 13 kg/mm2 
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm, UNE_EN_ISO 6506/1) ........................... >= 45 
Toleràncies: 

- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de la UNE 38-066. 
 
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT: 
Han d'estar protegides superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada 
posteriorment. 
Anodització dels perfils (UNE 38-010): 
     - Elements de qualitat 1............................................................................ >= 25 micres 
     - Elements de qualitat 2............................................................................ >= 20 micres 
     - Elements de qualitat 3............................................................................ >= 15 micres 
Qualitat mitja total del segellat 
(mètode de les gotes colorants UNE 38-017)............................................................. <= 2 
 
 
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 resines acríliques 
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de poliester o acrílica 

Lacat del perfil ............................................................................................... >= 60 micres 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les 
condicions exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 38-066-89 "Perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones" 
* UNE 38-010-91 "Anodizaciones de aluminio y sus aleaciones. Especificaciones 
generales para los recubrimientos anódicos sobre aluminio" 
 
 
 
BAN - BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I 
ARMARIS 
BANA - BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A PORTES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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DEFINICIÓ: 
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. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els que s'esmenten com a admissibles. 
Els perfils no han de tenir nusos morts. 
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
Escairada mínima dels perfils (Gruix x amplària): 
     - Bastiment d'envà...................................................................................... 60 x 30 mm 
     - Bastiment de paredó .............................................................................. 110 x 30 mm 
     - Bastiment 3/4 ......................................................................................... 145 x 30 mm 
Escairada mínima dels perfils: 
     - Bastiment d'envà...................................................................................... 55 x 45 mm 
     - Bastiment de paredó .............................................................................. 110 x 45 mm 
     - Bastiment 3/4 ......................................................................................... 145 x 45 mm 
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310) .................................. <= 2/3 de la seva cara 
Superfície de fongs blaus..................................................................... <= 20% de la peça 
Llargària de les fissures superficials 
produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310)........................................... <= 5% de la peça 
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529) 
     - Portes interiors .................................................................................7% <= H <= 11% 
     - Portes exteriors ..............................................................................10% <= H <= 15% 
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529) ............................ < 6% 
Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56-851): 

- 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 
Duresa mitjana (UNE 56-534)...............................................................................>= 1,3 N 
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531): 
     - Coníferes................................................................................................. > 450 kg/m3 
     - Frondoses ............................................................................................... > 530 kg/m3 
Toleràncies: 
     - Amplària .......................................................................................................... ± 1 mm 
     - Alçària.............................................................................................................. ± 3 mm 

- Secció del perfil: 
          - Amplària ..................................................................................................... ± 1 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 
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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 de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 56-802-89 "Puertas de madera. Medidas y tolerancias." 
* UNE 56-803-90 "Puertas de madera. Especificaciones técnicas." 
 
 
 
 
 
BAR - PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS 
BARB - PORTES ENROTLLABLES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt de perfils i mecanismes que formen les guies, el corró de suport amb les molles, i 
la fulla de la porta enrollable. 
S'han considerat els tipus de fulles següents: 

- Perfils articulats de planxa 
- Perfils articulats de planxa perforada 
- Gelosia de tubs i perfils 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni 
despreniments en el recobriment. 
Totes les fixacions han de quedar fetes per mitjà de cargols o per soldadura elèctrica. 
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zenc amb resines 
(galvanització en fred). 
Si l'acabat es pintat, s'ha de donar una capa de pintura antioxidant i dues d'esmalt. 
La qualitat de la manyeria col.locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. 
Les guies han de ser d'acer galvanitzat, o protegit contra la corrosió, i de secció i forma 
acceptades per la D.F. 
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: 
     - LLargària dels perfils....................................................................................... ± 1 mm 
     - Dimensions de la secció (<= a 1,5 mm de gruix) ........................................ ± 0,5 mm 
     - Dimensions de la secció (> 1,5 mm de gruix) ............................................. ± 0,8 mm 
     - Secció dels perfils ............................................................................................ ± 2,5% 
     - Rectitud dels perfils..................................................................................... ± 2 mm/m 
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     - Torsió dels perfils .............................................................................................. ± 1°/m 
     - Planor .......................................................................................................... ± 1 mm/m 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: amb els elements que calguin per assegurar que no es deformi. 
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 
 
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* NTE-PPA/76 "Norma Tecnológica de la Edificación: Particiones. Puertas de Acero." 
 
 
 
BAS - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES AÏLLANTS CONTRA EL 
FOC 
BASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i 
la porta. 
S'han considerat els materials següents: 

- Fusta 
- Metàl.lica 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni 
falta d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac de fongs o insectes i en 
la porta metàl.lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació. 
En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col.locat 
a l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla. 
La qualitat de la serralleria col.locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. 
Ha de permetre un gir de 180° i ha de tancar automàticament. 
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte. 
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per 
la D.F. 
Components: 
┌──────────────────────────────────────────────────

────────────────────┐ 
│ Material   │Característiques dels components                         │ 

│  porta     │                                                         │ 
│────────────│─────────────────────────────────────

────────────────────│ 
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│Fusta RF-30 │Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules  │ 
│            │Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            │ 

│            │Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          │ 
│            │Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    │ 

│            │no tumescent                                             │ 
│            │Cantells de llistó de fusta                              │ 

│            │Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       │ 
│            │revestit de xapa                                         │ 

│────────────│─────────────────────────────────────
────────────────────│ 

│Fusta RF-60 │Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat     │ 
│            │de partícules                                            │ 

│            │Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            │ 
│            │Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          │ 
│            │Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo-  │ 
│            │merats, protegit amb làmina no tumescent                 │ 

│            │Cantells de llistó de fusta                              │ 
│            │Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       │ 

│            │revestit de xapa                                         │ 
│────────────│─────────────────────────────────────

────────────────────│ 
│Fusta RF-90 │Fulles formades per un tauler massís i dos taulers       │ 
│            │ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una    │ 

│            │làmina no tumescent a cada costat                        │ 
│            │Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            │ 

│            │Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          │ 
│            │Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    │ 

│            │no tumescent                                             │ 
│            │Cantells de llistó de fusta                              │ 

│            │Bastiments de base de fusta massisa protegit             │ 
│            │amb xapa no tumescent                                    │ 

│            │Bastiments de tauler de fibrociment o similar            │ 
│            │i tauler de partícules ignífug i xapat                   │ 

│────────────│─────────────────────────────────────
────────────────────│ 

│Metàl.lica  │Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,   │ 
│            │amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes      │ 

│            │mitjançant adhesiu ignífug                               │ 
└──────────────────────────────────────────────────

────────────────────┘ 
Comportament al foc (UNE 23-802): 
┌──────────────────────────────────────────────────

──────────────┐ 
│Resistència │Resistència │Estabilitat │Estanquitat │Paraflames  │ 

│  al foc    │  al foc    │  al foc    │  al foc    │            │ 
│   (RF)     │  (min)     │  (min)     │  (min)     │  (min)     │ 
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│────────────│────────────│────────────│───────────
─│────────────│ 

│    30      │  >= 30     │  >= 30     │  >= 30     │  >= 30     │ 
│    60      │  >= 60     │  >= 60     │  >= 60     │  >= 60     │ 
│    90      │  >= 90     │  >= 90     │  >= 90     │  >= 90     │ 

│   120      │  >= 120    │  >= 120    │  >= 120    │  >= 120    │ 
└──────────────────────────────────────────────────

──────────────┘ 
Dimensions de la finestreta ................................................................................ >= 0,1 m2 
Dimensions: 
Porta de una fulla 
Ample de la fulla ................................................................................................ <= 120 cm 
Portes de dues fulles 
Ample de la fulla .................................................................................................. >= 60 cm 
Toleràncies: 
     - Dimensions...................................................................................................... ± 1 mm 
     - Gruix de la fulla ............................................................................................ ± 0,5 mm 
     - Rectitud d'arestes........................................................................................ ± 1 mm/m 
     - Planor .......................................................................................................... ± 1 mm/m 
     - Torsió del perfil.................................................................................................. ± 1°/m 
 
PORTA DE FUSTA: 
El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i 
material de reblert. 
Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser 
superior a la meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans de tractament 
protector contra els fongs i els insectes. 
La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les fustes 
emmetxades no ha de superar el 6%. 
El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment. 
Les fulles han de ser planes llises i massisses. 
 
PORTA METÀL.LICA: 
El bastiment i la porta ha d'estar formada per perfils i mecanismes metàl.lics. 
El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris 
d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos soldats per a penjar les fulles. Els muntants s'han 
d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per fer l'ancoratge. 
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment: 
     - Porta d'una fulla ................................................................................................... >= 7 
     - Porta de dues fulles ............................................................................................. >= 8 
Nombre de golfos: 
     - Porta d'una fulla ................................................................................................... >= 2 
     - Porta de dues fulles ............................................................................................. >= 4 
 
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 
Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantània de la porta i que 
la tanqui correctament. 
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el 
nombre de fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplària de cada fulla, amb un punt 
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de tanca interior, per a portes d'un full, o tres punts de tancament, per a portes de dos 
fulls. Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal 
d'assegurar l'escairat dels seus angles. En la porta metàl.lica, tot el conjunt haurà de 
tractar-se amb una emprimació antioxidant. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre 
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios." 
 
 
 
 
 
 
BAZ - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAZG - FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i 
que faciliten agafar les fulles de portes, finestres o balconeres. 
Finestres o balconeres amb fulles batents: 

- Frontisses, tanca, manubri i accesoris. 
- El sistema de tanca ha de ser tres punts. 

Portes batents: 
- Frontisses, tanca, manubris i accesoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera 
óptica i pom a la cara exterior. 
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau 
si la porta és d'armari. 

Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses: 
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia 
inferior, topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris. 
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt. 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la D.T. o en el 
seu defecte els que determini la D.F. 
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes. 
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu. 
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La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats 
que permetin allotjar el cap del cargol de fixació. 
Toleràncies: 
     - Dimensions nominals ...................................................................................... ± 1 mm 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions 
exigides. 
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
 
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 calandratge i fusió en autoclau d'una 
làmina de butiral de polivinil intercalada, capaç de proporcionar una protecció contra atacs 
manuals. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar homologat segons la "ORDEN de 13 de marzo 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 defectes 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 simple vista (d'homogeneïtat, de 
vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.). 
El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni taques 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 
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          - Impacte de pedra i "coctel molotov" ................................................Ha de complir 
          - Assaig d'ebullició..............................................................................Ha de complir 
 
VIDRE AMB UNA LLUNA TREMPADA: 
Toleràncies: 

- Planor de la lluna trempada: 
          - Superfície <= 0,5 m2.............................................................................. ± 2 mm/m 
          - Superfície > 0,5 m2................................................................................ ± 3 mm/m 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, 
etc.) i contra les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència entre les llunes 
i la làmina de butiral de polivinil, 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 mitjançant 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'acord 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 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 Energía" 
 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD1 - TUBS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
BD13 - TUBS DE PVC 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Tubs i peces especials de PVC no plastificat, injectat, per a evacuació d'aigües pluvials i 
residuals. Inclou els tubs corresponents a les connexions dels diferents aparells amb el 
baixant, caixa o pericó (petita evacuació), així com tubs per a claveguerons i baixants. 
S'han considerat els tipus següents: 

- Baixants i claveguerones penjats 
- Claveguerons soterrats 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els tubs han d'anar identificats per la lletra corresponent o la sèrie a la qual pertanyen. 
Els de la sèrie F podràn utilitzar-se per a l'evacuació d'aigües pluvials així com per a 
ventilació primària i secundària. 
Els de la sèrie C podan utilitzar-se per a l'evacuació d'aigües residuals (llevat en casos 
especials d'aigües agressives o d'altes temperatures constants) a més de tots els usos 
propis de la sèrie F. 
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall 
perpendicular a l'eix, i les boques que facin falta per a la seva unió per encolat o junt 
elàstic. 
No han de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. 
 
BAIXANTS I CLAVEGUERONS PENJATS: 
Característiques geomètriques: 
┌──────────────────────────────────────────────────

────────────────────┐ 
│         │           │           │          Gruix de paret            │ 

│Diàmetre │Tolerància │ Llargària 
│────────────────────────────────────│ 

│nominal  │ Diàmetre  │embocadura │     Sèrie F     │    Sèrie C       │ 
│ (mm)    │ exterior  │   (mm)    

│─────────────────│──────────────────│ 
│         │   (mm)    │           │(mm) │Tolerància │(mm) │Tolerància  │ 

│         │           │           │     │  (mm)     │     │  (mm)      │ 
│─────────│───────────│───────────│─────│──────────

─│─────│────────────│ 
│   32    │  + 0,3    │   23      │ 1,8 │  + 0,4    │ 3,2 │  + 0,5     │ 
│   40    │  + 0,3    │   26      │ 1,8 │  + 0,4    │ 3,2 │  + 0,5     │ 
│   50    │  + 0,3    │   30      │ 1,8 │  + 0,4    │ 3,2 │  + 0,5     │ 
│   75    │  + 0,3    │   40      │ 1,8 │  + 0,4    │ 3,2 │  + 0,5     │ 
│   90    │  + 0,3    │   46      │ 1,9 │  + 0,4    │ 3,2 │  + 0,5     │ 
│  110    │  + 0,4    │   48      │ 2,2 │  + 0,4    │ 3,2 │  + 0,5     │ 
│  125    │  + 0,4    │   51      │ 2,5 │  + 0,5    │ 3,2 │  + 0,5     │ 
│  160    │  + 0,5    │   58      │ 3,2 │  + 0,5    │ 3,2 │  + 0,5     │ 
│  200    │  + 0,6    │   66      │ 4,0 │  + 0,6    │ 4,0 │  + 0,6     │ 

└──────────────────────────────────────────────────
────────────────────┘ 

Resistència a la tracció (UNE 53-112)....................................................... >= 490 kg/cm2 
Allargament fins a la ruptura (UNE 53-112)...........................................................>= 80% 
Resistència a la pressió interna (UNE 53-114).....................................No s'ha de trencar 
Densitat (UNE 53-020) ........................................................................... 1,35 - 1,46 g/cm3 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114) ................................................ >= 79°C 
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114) ......................................................Ha de complir 
Estanquitat a l'aigua i a l'aire 
per a unions amb junt elàstic (UNE 53-114)................................................Ha de complir 
Toleràncies: 

- Ovalació: 
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┌──────────────────────────────────────────────────

─────────────┐ 
│Diàmetre │Tolerància de l'ovalació │ Tolerància de l'ovalació  │ 
│nominal  │en la llargària efectiva │a la zona de l'embocadura  │ 

│ (mm)    │       (mm)              │         (mm)              │ 
│─────────│─────────────────────────│──────────────

─────────────│ 
│         │       + 0,5             │         + 1,0             │ 

│  32     
│─────────────────────────│────────────────────────

───│ 
│         │        - 0              │         - 0               │ 

│─────────│─────────────────────────│──────────────
─────────────│ 

│         │       + 0,5             │         + 1,0             │ 
│  40     

│─────────────────────────│────────────────────────
───│ 

│         │        - 0              │         - 0               │ 
│─────────│─────────────────────────│──────────────

─────────────│ 
│         │       + 0,6             │         + 1,2             │ 

│  50     
│─────────────────────────│────────────────────────

───│ 
│         │        - 0              │         - 0               │ 

│─────────│─────────────────────────│──────────────
─────────────│ 

│         │       + 0,9             │         + 1,8             │ 
│  75     

│─────────────────────────│────────────────────────
───│ 

│         │        - 0              │         - 0               │ 
│─────────│─────────────────────────│──────────────

─────────────│ 
│         │       + 1,0             │         + 2,0             │ 

│  90     
│─────────────────────────│────────────────────────

───│ 
│         │        - 0              │         - 0               │ 

└──────────────────────────────────────────────────
─────────────┘ 

 
CLAVEGUERONS SOTERRATS: 
Característiques geomètriques: 
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┌──────────────────────────────────────────────────
─────────────────────┐ 

│Diàmetre │Tolerància │Longitud mínima embocadura │  Gruix de paret     │ 
│nominal  │ Diàmetre  

│───────────────────────────│─────────────────────│ 
│  (mm)   │ exterior  │    junt     │    junt     │nominal │tolerància  │ 
│         │   (mm)    │   encolat   │   elàstic   │ (mm)   │  (mm)      │ 

│         │           │     (mm)    │    (mm)     │        │            │ 
│─────────│───────────│─────────────│─────────────│

────────│────────────│ 
│ 110     │  + 0,4    │      48     │     66      │  3,0   │ + 0,5      │ 
│ 125     │  + 0,4    │      51     │     71      │  3,1   │ + 0,5      │ 
│ 160     │  + 0,5    │      58     │     82      │  4,0   │ + 0,6      │ 
│ 200     │  + 0,6    │      66     │     98      │  4,9   │ + 0,7      │ 
│ 250     │  + 0,8    │      74     │    138      │  6,1   │ + 0,9      │ 
│ 315     │  + 1,0    │      82     │    151      │  7,7   │ + 1,0      │ 
│ 400     │  + 1,0    │       -     │    168      │  9,8   │ + 1,2      │ 
│ 500     │  + 1,0    │       -     │    198      │ 12,2   │ + 1,5      │ 
│ 630     │  + 1,0    │       -     │    237      │ 15,4   │ + 1,8      │ 
│ 710     │  + 1,0    │       -     │    261      │ 17,4   │ + 2,0      │ 
│ 800     │  + 1,0    │       -     │    288      │ 19,6   │ + 2,2      │ 

└──────────────────────────────────────────────────
─────────────────────┘ 

Resistència a la tracció (UNE 53-112)....................................................... >= 450 kg/cm2 
Allargament fins a la ruptura (UNE 53-112)...........................................................>= 80% 
Resistència a la pressió interna (UNE 53-332).....................................No s'ha de trencar 
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-332) ................................................ >= 79°C 
Comportament a la calor, variació longitudinal........................................................ <= 5% 
Estanquitat a l'aigua i a l'aire 
per unions amb junt elàstic (UNE 53-332) ...................................................Ha de complir 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A cada tub i a la peça especial o a l'albarà de lliurament hi ha d'haver 
les dades següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Diàmetre nominal i gruix 
- Sigles PVC 

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 53-114-88 (1) 4R "Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de 
vinilo) no plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para 
evacuación de aguas pluviales y residuales. Medidas." 
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* UNE 53-332-90 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado 
para canalizaciones subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y 
desagües. Características y métodos de ensayo." 
 
 
 
BD1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ 
ESTÀTICA 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals 
en els seus paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, 
galvanitzada. 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una 
brida i un cargol o dos cargols galvanitzats. 
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes. 
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 
Diàmetre de l'abraçadora (D) .................................................................. 5 <= D <= 50 cm 
Amplària.............................................................................................................. >= 1,5 cm 
Gruix ................................................................................................................. >= 0,05 cm 
Recobriment de protecció (galvanització)...................................................... >= 275 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment...........................................................................>= 98,5% 
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb la UNE 7-183 i UNE 37-
501. 
 
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha 
d'haver les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
- Diàmetre del tub que abraça 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes. 
 
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra. 
 
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BJ - MATERIALS PER A INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA, REGS I APARELLS 
SANITARIS 
BJ1 - APARELLS SANITARIS 
BJ13 - LAVABOS 
 
1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
DEFINICIÓ: 

- Lavabo per encastar, amb suport mural o amb suport de peu 
S'han considerat els materials següents: 

- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport 
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al 
suport 
- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, 
unit íntimament al suport 

 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat 
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada 
o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats 
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta 
ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la 
Comunitat Europea. 
Cal que sigui impermeable. 
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la 
peça que en posició instal.lada, es observable per una persona dreta a un metre de 
distància. 
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com 
ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície. 
Les superficies han de ser llises i continues. 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
Ha de tenir dos orificis insinuats i un de fet, per a la col.locació del conjunt d'aixetes. 
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desgüàs, de tal manera que permeti el buidat 
complert, sense que es produeixin embasaments. 
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra. 
Ha de complir les condicions requerides per la D.F. 
Característiques fisico-químiques: 
     - Resistència als acids..........................................................Cap reducció de brillantor 
     - Resistència als àlcalis ........................................................Cap reducció de brillantor 
     - Resistència a diferents agents quimics .........................Sense alteracions d'aspecte 
     - Resistència a les taques ................................................ Sense reducció de brillantor 
     ..................................................................................................... o taques permanents 
     - Resistència als xoc tèrmic ..........................Sense signes visibles d'esquerdaments, 
     ...................................................................................... escrostonaments o esquerdes 
     - Absorció d'aigua per la masa de porcellana.............................=< 0,75% pes mostra 
     - Resistència a les càrregues estàtiques ..........................................................4.000 N 
Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb la UNE 67-001. 
Toleràncies: 



 

 - 78 - 

PLEC DE CONDICIONS GENERAL 
 

CAPíTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS 
 

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

Condicions particulars del Projecte. 

Ambdós, com a part del projecte arquitectònic tenen com a finalitat regular 

I'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen 

les intervencions que corresponen, segons el contracte i d'acord amb la legislació 

aplicable, al Promotor o propietari de I'obra, al Contractista o constructor de I'obra, 

als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, 

així com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a 

I'acompliment del contracte d'obra. 

 

Documentació del Contracte d'Obra 
 
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre de 

relació pel que es refereix al valor de les seves especificacions en Gas d'omissió o 

contradicció parent: 

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

arrendament d'obra si és que existeix. 

2. El Plec de Condicions particulars. 

3. El present Plec General de Condicions. 

4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, medicions i 

pressupost). 

Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres s'incorporen 

al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les seves 

determinacions. En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les 

gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
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CAPÍTOL 1: CONDICIONS FACUL TATIVES 
 
EPÍGRAF 1: DELlMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TECNIQUES 
L'Arquitecte Director 
 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 

a) Comprovar I'adequació de la cimentació projectada a les característiques reals 

del sòl. 

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

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

complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produïssin i impartir les 

instruccions complementaries que calguin per aconseguir la solució arquitectònica 

correcta. 

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

la direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva especialitat. 

e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i assessorar el 

promotor en I'acte de la recepció. 

f) Preparar la documentació final de I'obra i expedir i subscriure juntament amb 

l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 

 

L'Aparellador o Arquitecte Tècnic 
 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 

a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst a 

I'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de 

genero. 

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

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

c) Efectuar el replanteig de !'obra i preparar I'acta corresponent subscribint-Ia 

juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor. 
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d) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de 

seguretat i salut en el treball, controlant-ne la seva correcta execució. 

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

tècniques i amb les regles de bona construcció. 

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

de material s, instal·lacions i altres unitats d'obra segons les freqüències de mostra 

programades en el pla de control, així com efectuar les altres comprovacions que 

resultin necessàries per assegurar la qualitat constructiva d' acord amb el projecte 

i la normativa tècnica aplicable. Dels resultats n’informarà puntualment al 

Constructor, donant-li, en tot cas, les ordres oportunes; si la contingència no es 

resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a l'Arquitecte. 

g) Fer les medicions d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions 

establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de I'obra. 

h) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 

 

El Constructor 
 
Article 5.- Correspon al Constructor: 

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

projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de I'obra. 

 

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

desenvolupin i complementin les previsions contemplades a I'estudi o estudi bàsic, 

en funció del seu propi sistema d'execució de I'obra.. 

c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, I’acta de 

replanteig de I'obra. 

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

intervencions dels subcontractistes. 
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e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius 

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

o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, els subministraments o 

prefabricats que no comptin amb les garanties o documents de idoneïtat requerits 

per les normes d'aplicació. 

f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de !'obra, i donar el vist i plau a les 

anotacions que s'hi practiquin. 

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

necessaris per I'acompliment de la seva comesa. 

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

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

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

I'obra. 
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EPíGRAF 2: DE LES OBLlGACIONS I DRETS GENERALS DEL 
CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA  
 

Verificació dels documents del projecte Article 6.- Abans de comen9ar les obres, el 

Constructor consignarà per escrit que la documentació aportada li resulta suficient 

per a la comprensió de la totalitat de I'obra contractada, o en Gas contrari, 

sol·licitarà els aclariments pertinents. 

 

Pla de Seguretat i Salut 

Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d'Execució que contingui l'Estudi 

de Seguretat i Salut o bé l'Estudi bàsic, presentarà el Pla de Seguretat i Salut que 

s’haurà d'aprovar, abans de I'inici de I'obra, pel coordinador en matèria de 

seguretat i salut o per la direcció facultativa en Gas de no ser necessària la 

designació de coordinador. 

Serà obligatòria la designació, per part del promotor, d'un coordinador en 

matèria de seguretat i salut durant I'execució de !'obra sempre que a la mateixa 

intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors autònoms o diversos 

treballadors autònoms. 

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de I'execució 

correcta de les mides preventives fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les 

obligacions que els hi corresponguin a ells directament o, en tot Gas, als 

treballadors autònoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes 

respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de I'incompliment 

de les mides previstes en el pla, en els termes de I'apartat 2 de I'article 42 de la 

Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals. 

 

Oficina a I'obra 
 
Article 8.- El Constructor habilitarà a I'obra una oficina en la qual hi haurà una taula 

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

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

 

- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu Gas, 

redacti l'Arquitecte. 

- La Llicència d'obres. 

- El Llibre d'Ordres i Assistències. 

- El Pla de Seguretat i Salut. 

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

 

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

convenientment condicionada per treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de 

la jornada. 

El Llibre d'incidències, que haurà de restar sempre a I'obra, es trobarà en 

poder del coordinador en matèria de seguretat i salut o, en el Gas de no ésser 

necessària la designació de coordinador, en poder de la Direcció Facultativa. 

 
Representació del Contractista 
 
Article 9.- El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona 

designada com a delegat seu a I'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la mateixa, 

amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment 

aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. Les seves funcions seran les 

del Constructor segons s'especifica a I'article 5. Quan la importància de les obres 

ho requereixi i així es consigni en el Plec de "Condicions particulars d'índole 

facultativa" el Delegat del Contractista serà un facultatiu de grau superior o grau 

mig, segons els casos. 

El Plec de Condicions particulars determinarà el personal facultatiu o 

especialista que el Constructor s'obligui a mantenir en I'obra com a mínim, i el 

temps de dedicació compromesa. 

L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació 

suficient per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà 
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l'Arquitecte per ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a reclamació, 

fins que sigui esmenada la deficiència. 

 

Presencia del Constructor a I'obra 
 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o 

encarregats, estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà 

l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a les obres, 

posant-se a la seva disposició per a la practica dels reconeixements que es 

considerin necessaris i subministrant-Ios les dades que calguin per a la 

comprovació de medicions i liquidacions. 

 

Treballs no estipulats expressament 
 

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

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

determinat als documents de Projecte, sempre que, sense separar-se del seu 

esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins els límits de possibilitats 

que els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execució. 

En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, 

s’entendrà que cal un reformat de projecte requerint consentiment exprés de la 

propietat tota variació que suposi increment de preus d'alguna. unitat d'obra en 

més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 

 

Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de 

Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions 

corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estafa 

obligat a tornar els originals o les copies subscribint amb la seva signatura el 

conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, 



 

 - 85 - 

tant de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de l'Arquitecte. 

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció 

Facultativa vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament del 

termini de tres dies, a aquell que I'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el 

corresponent rebut si així ho sol·licités. 

Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador o 

Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les instruccions o 

aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 

 

Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa 
 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o 

instruccions demanades de la Direcció Facultativa, solament podrà presentar-les, 

a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb 

les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra 

disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no 

s’admetrà cap reclamació, i el Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si 

ha estima oportú, mitjan9ant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual 

podrà limitar la seva resposta a I'acusament de recepció que en tot cas serà 

obligatori per aquest tipus de reclamacions. 

 
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte 
 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o 

personal encarregat per aquests de la vigilància de I'obra, ni demanar que per part 

de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i medicions. 

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

I'article precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar 

la marxa dels treballs. 

 

 



 

 - 86 - 

Faltes del personal 
 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, 

manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o pertorbi la marxa 

dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti de I'obra als dependents 

o operaris causants de la pertorbació. 

Article 17.- El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres 

contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò estipulat en el Plec de 

Condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a 

Contractista general de I'obra. 
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EPíGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS 
MATERIALS I ALS MITJANS AUXILlARS 
 

Camins i accessos 
 

Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a I'obra, la 

senyalització i el seu tancament o ballat. 

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

 
Replanteig 
 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-Ies en el terreny i 

assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a base d'anteriors 

replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i 

inclosos en la seva oferta. 

El Constructor sotmetrà el replanteig a I'aprovació de l'Aparellador o 

Arquitecte Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat 

prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per 

l'Arquitecte, i serà responsabilitat del Constructor I'omissió d'aquest tràmit. 

 

Començament de I'obra. Ritme d'execució dels treballs 
 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el Plec de 

Condicions Particulars, desenvolupant-Ies en la forma necessària perquè dins dels 

períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin executats els treballs 

corresponents i, en conseqüència, I'execució total es dugui a terme dins del termini 

exigit en el Contracte. 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a 

l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels treballs al 

menys amb tres dies d'anticipació. 
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Ordre dels treballs 
 
Article 21.- En general, la determinació de I'ordre dels treballs és facultat de la 

Contracta, excepte aquells casos en que, per circumstancies d'ordre tècnic, la 

Direcció Facultativa estimi convenient variar. 

 

Facilitat par a altres Contractistes 
 
Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista 

General haurà de donar totes les facilitats raonables per a la realització dels 

treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en 

I'obra. Això sense perjudici de les compensacions econòmiques que tinguin lloc 

entre Contractistes per utilització de mitjans auxiliars o subministraments d'energia 

o altres conceptes. 

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

Direcció Facultativa. 

 

Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 
 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident 

ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons les 

instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el Projecte Reformat. 

El Constructor esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seu s 

materials allò que la Direcció de les obres disposi per fer calçats, apuntalaments, 

enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de 

moment aquest servei, I'import del qual li serà consignat en un pressupost 

addicional o abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
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Pròrroga per causa de força major 
 

Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del 

Constructor, aquest no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-Ies, o 

no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga 

proporcionada per I'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de 

l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la 

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

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

I'esmentada causa sol·licita. 

 

Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de I'obra 
 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis 

d'obres estipulats, al·legant com a causa la carència. de plànols o ordres de la 

Direcció Facultativa, a excepció del cas en que havent-ho sol·licitat per escrit no se 

Ii hagués proporcionat. 

 

Condicions generals d'execució dels treballs 
 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricte subjecció al Projecte, a les 

modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions 

que sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, entreguin 

l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, dins de les 

limitacions pressupostaries i de conformitat amb allò especificat a I'article 11. 

Durant I'execució de I'obra es tindran en compte els principis d'acció 

preventiva de conformitat amb la Llei de Prevenció de Riscos laborals. 
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Obres ocultes 
 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a 

I'acabament de I'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que quedin 

perfectament definits; aquests documents s’estendran per triplicat i se 

n'entregaran: un a l'Arquitecte; I'altre a l'Aparellador; i el tercer, al Contractista. 

Aquests documents aniran firmats per tots tres. Els plànols, que hauran d'anar 

suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i irrecusables 

per a efectuar les medicions. 

 

Treballs defectuosos 
 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les condicions 

exigides en les "Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de 

Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats d'acord amb allò 

especificat també en I'esmentat document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de I'edifici, és 

responsable de I'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i detectes 

que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala execució o per la deficient 

qualitat dels materials emprats o aparells col·locats sense que Ii exoneri de 

responsabilitat el control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, 

ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions 

parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i abonades a bon compte. 

Com a conseqüència de I'expressat anteriorment, quan l'Aparellador o 

Arquitecte Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els 

materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les condicions 

preceptuades, ja sigui en el decurs de I'execució dels treballs, o un cap finalitzats, i 

abans de ser verificada la recepció definitiva de I'obra, podrà disposar que les 

parís defectuoses sigui n enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi 

contractat, i tot això a càrrec de la Contracta. 

Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a I'enderroc i 
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reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de I'obra, que 

ho resoldrà. 

 

Vicis ocults 
 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per creure en 

l’existència de vicis ocults de construcció en les obres executades, ordenarà 

efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els assaigs, 

destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que 

són defectuosos, donant compte de la circumstancia a l'Arquitecte. Les despeses 

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

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

 

Dels materials i dels aparells. La seva procedència 
 

Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes 

classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en els casos en que el 

Plec Particular de Condicions Tècniques preceptuals tingui una procedència 

determinada. Obligatòriament, i abans de procedir  a la seva utilització i aplec, el 

constructor haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista 

completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi especifiquin 

totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de 

cadascun. 

 

Presentació de mostres 
 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor Ii presentarà les mostres dels 

materials amb I'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 
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Materials no utilitzables 
 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà, agrupant-Ios 

ordenadament i en el lIoc adequat, els materials procedents de les excavacions, 

enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en I'obra. 

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

Plec de Condicions particulars vigent en I'obra. 

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de I'obra quan 

així ho ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb el 

Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests materials i les 

despeses del seu transporto 

 

Materials i aparells defectuosos 
 
Article 33.- Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no fossin de la 

qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació que s'exigeix o, 

quan la manca de prescripcions formals del Plec, es reconegués o es demostrés 

que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador 

o Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que 

satisfacin les condicions o acompleixin I'objectiu al qual es destinen. 

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els 

materials que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà tenir-la la Propietat 

carregant-ne les despeses a la Contracta. 

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

acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la rebaixa de preu que ell 

determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los per altres en 

condicions. 
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Despeses ocasionades per proves i assaigs 
 
Article 34.- Totes les despeses dels assaigs, anàlisis i proves realitzats pel 

laboratori i, en general, per persones que no intervinguin directament a I'obra 

seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret 375/1988. 

Generalitat de Catalunya) 

 

Neteja de les obres 
 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus 

voltants, tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les instal·lacions 

provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar 

tots els treballs que calguin perquè I'obra ofereixi bon aspecte. 

 

Obres sense prescripcions 
 
Article 36.- En I'execució de treballs que entren en la construcció de les obres i 

pels quals no existeixin prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni 

en la documentació restant del Projecte, el Constructor s’atendrà, en primer lloc, a 

les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les 

regles i practiques de la bona construcció. 
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EPíGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS  ANNEXES 
 

De les recepcions provisionals 
 

Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la 

Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de convenir la data par a 

I'acte de recepció provisional. 

Aquesta recepció es tara amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, 

de l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als 

tècnics restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció 

pròpia en aspectes parcial o unitats especialitzades. 

Practicat un detingut reconeixement de les obres, s’extendrà un acta amb 

tants exemplars com intervinents i signats per tots elIs. Des d'aquesta data 

començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es trobessin en estat de ser 

admeses. 

 

Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa extendran el Certificat 

corresponent de final d'obra. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es tara constar en 

I'acta i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per resoldre els 

defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el qual, 

s’efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de 

I'obra. Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el 

contracte amb pèrdua de la fiança. 

 

Documentació final d'obra 
 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació final de 

les obres, amb les especificacions i contingut disposats par la legislació vigent i, si 

es tracta d'habitatges, amb alIò que s'estableix en els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de 

I'apartat 2 de I'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
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Medició definitiva dels treballs i liquidació provisional de I'obra 
 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament par 

l'Aparellador 'o Arquitecte Tècnic a la seva medició definitiva, amb la assistència 

precisa del Constructor o del seu representant. S'extendrà Ia oportuna certificació 

per triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la seva signatura, servirà per 

I'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat 

retinguda en concepte de fiança. 

 

Termini de garantia 
 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de Condicions 

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

 

Conservació de les obres rebudes provisionalment 
 
Article 41.- Les des peses de conservació durant el termini de garantia compres 

entre les recepcions provisional definitiva, seran a càrrec del Contractista. 

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

reparacions causades per I'ús seran a càrrec del propietari i les reparacions per 

vicis d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 

 

De la recepció definitiva 
 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini 

de garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, a partir 

de la data del qual cessarà I'obligació del Constructor de reparar al seu càrrec 

aquells desperfectes inherents a la conservació normal deis edificis i quedaran 

només subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de 

construcció. 
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Pròrroga del termini de garantia 
 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de !'obra, no 

es trobés en les condicions degudes, la recepció definitiva s’aplicarà i l'Arquitecte-

Director marcarà al Constructor els terminis i formes en que s'hauran de fer les 

obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el 

contracte amb pèrdua de la fiança. 

 

De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida 
 
Article 44.- En el Gas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a 

retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, 

mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingués 

concertats i a deixar I'obra en condicions de ser recomençada per una altra 

empresa. 

 

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

tràmits establerts en I'article 35. 

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allò 

que es disposa en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no 

acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s’efectuarà una sola i 

definitiva recepció. 
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CAPíTOL 2 : CONDICIONS ECONÓMIQUES  
 
EPíGRAF 1: PRINCIPI GENERAL 
 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a 

percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació 

d'acord amb les condicions contractualment establertes. 

Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu Gas, els tècnics poden exigir-se 

recíprocament les garanties adequades a I'acompliment puntual de les seves 

obligacions de pagament. 

 

 

EPíGRAF 2: FIANCES 
 
Article' 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels procediments 

següents, segons que s'estipuli: 

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

10 per 100 del preu total de contracta (art.53). 

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

mateixa proporció. 

 

Fiança provisional 
 
Article 48.- En el Gas que I'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dip6sit 

provisional per a prendre-hi part s’especificarà en I'anunci de I'esmentada 

subhasta i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el 

Plec de Condicions particulars vigent en I'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com 

a mínim, del total del pressupost de contracta. 

El Contractista al qual s'hagi adjudicat I'execució d'una obra o servei per la 

mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini fixats a I'anunci de la subhasta o el 

que es determini en el Plec de Condicions particulars del Projecte, la fiança 



 

 - 98 - 

definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import serà del deu per cent 

(10 %) de la quantitat per la qual es faci I'adjudicació de I'obra, fiança que pot 

constituir-se en qualsevol de les formes especificades en I'apartat anterior. 

El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa 

establerta en el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals  

a partir de la data en que sigui comunicada I'adjudicació i en aquest termini haurà 

de presentar I'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució 

de la fiança a la qual es refereix el mateix paràgraf. L'incompliment d'aquest 

requisit donarà lloc a que es declari nul·la I'adjudicació, i I'adjudicatari perdrà el 

dip6sit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta. 

 

 

Execució de treballs amb càrrec a la fiança 
 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs 

necessaris per ultimar I'obra en les condicions contractades, l'Arquitecte-Director, 

en nom i representació del Propietari, els ordenarà executar a un tercer o, podrà 

realitzar-Ios directament per administració, abonant el seu import amb la fiança 

dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el 

Gas que I'import de la fiança no tos suficient per cobrir I'import de les despeses 

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

 
De la seva devolució en general 
 
Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no 

excedeixi trenta (30) dies un cap signada l'Acta de Recepció Definitiva de I'obra. 

La propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la liquidació i saldo dels seus 

deutes causats per I'execució de I'obra, tals com salaris, subministraments, 

subcontractes.. . 
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Devolució de la fiança en el cas que es facin recepcions parcials 
 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer 

recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a que li sigui retornada la part 

proporcional de la fiança. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 - 100 - 

EPíGRAF 3: DELS PREUS 
 

Composició dels preus unitaris 
 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de 

sumar els costos directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici 

industrial. 

Es consideren costos directes: 

 

a) La ma d'obra, amb els seus plusos, carregues i assegurances socials, que 

intervinguin directament en I'execució de la unitat d'obra. 

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

de que es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 

c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i protecció 

d'accidents i enfermetats professionals. 

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lIoc per 

I'accionament o funcionament de la maquinaria i instal·lació utilitzades en 

I'execució de la unitat d'obra. 

e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinaria, instal·lacions, 

sistemes i equips anteriorment citats. 

 

Es consideraran costos indirectes: 

 

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

edificació de magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, 

assegurances, etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a 

I'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge 

dels costos directes. 

 

Es consideraran despeses generals: 
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Les despeses general s d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes 

de I'administració, legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la 

suma dels costos directes i indirectes (en els contractes d'obres de l'Administració 

pública aquest percentatge s'estableix entre un 13 i un 17%.) 

 

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

les partides anteriors. 

 

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

anteriors conceptes excepte el Benefici Industrial. 

 

Preu de Contracta 
 
El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses 

Generals i el Benefici Industrial. 

 

Preus de contracta. Import de contracta 
 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena qualsevol es 

contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el que importa el cosí 

total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució material més el tant per cent 

sobre aquest últim preu en concepte de Benefici Industrial de Contractista. El 

benefici s'estima normalment, en un 6%, llevat que en les Condicions Particulars 

se n'estableixi un altre de diferent. 
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Preus contradictoris 
 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjançant 

l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les 

previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstància imprevista. El Contractista 

estarà obligat a efectuar els canvis. Si no hi ha acord, el preu es resoldrà 

contradictòriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de començar 

I'execució dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions 

Particulars. Si subsisteix la diferencia s’acudirà, en primer lIoc, al concepte més 

anàleg dins del quadre de preus del projecte, i en segon lIoc al banc de preus 

d'utilització més freqüent en la localitat. 

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la 

data del contracte. 

 

Reclamacions d'augment de preus par causes diverses 
 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la 

reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o omissió 

reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del pressupost que 

serveixi de base per a I'execució de les obres (amb referència a Facultatives).  

 

Formes tradicionals de medir o d'aplicar els preus 
 
Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del país 

respecte a I'aplicació dels preus o de la forma de medir les unitats d'obra 

executades, es respectarà allò previst en primer lIoc, al Plec General de 

Condicions Tècniques, i en segon lIoc, al Plec General de Condicions particulars. 
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De la revisió dels preus contractats 
 

Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s’admetrà la revisió 

dels preus en tant que I'increment no arribi, en la suma de les unitats que falten 

per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al 3% de I'import total 

del pressupost de Contracte. 

En cas de produir-se variacions en al<;a superiors a aquest percentatge, 

s’efectuarà la revisió corresponent d'acord amb la fórmula establerta en el Plec de 

Condicions Particulars, percebent el Contractista la diferencia en més que resulti 

per la variació de I'IPC superior al 3%. No hi haurà revisió de preus de les unitats 

que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de la oferta. 

 

Emmagatzemat de materials 
 
Article 58.- El Contractista esta obligat a fer els emmagatzaments de materials o 

aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. Els materials emmagatzemats, 

una vegada abonats pel Propietari són, de I'exclusiva propietat d'aquest; de la 

seva cura i conservació en serà responsable el Contractista. 
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EPíGRAF 4: OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
 

Administració 
 
Article 59.- Se'n diuen "Obres per Administració" aquelles en que les gestions que 

calgui per a la seva realització les porti directament el propietari, sigui ell 

personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant un constructor. 

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

a) Obres per administració directa. 

b) Obres per administració delegada o indirecta. 

 
Obres per administració directa 
 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en que el 

Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el mateix 

Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti directament les 

gestions que calguin per a I'execució de I'obra, adquirint-ne els materials, 

contractant-ne el seu transport a I'obra i, en definitiva, intervenint directament en 

totes les operacions precises perquè el personal i els obrers contractats per ell 

puguin realitzar-Ia; en aquestes obres el constructor, si hi fos, o I'encarregat de la 

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

com autònom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble 

personalitat de Propietat i Contractista. 

 

Obres per administració delegada o indirecta 
 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que 

convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte d'aquell i 

com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin i es convinguin. 

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

o indirecte" les següents: 
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a) Per part del Propietari, l'obligació d'abonar directament o per mitja del 

Constructor totes les des peses inherents a la realització dels treballs convinguts, 

reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o 

mitjançant l'Arquitecte-Director en la seva representació, I'ordre i la marxa dels 

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

fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realització dels treballs 

convinguts. 

b) Per part del Constructor, I'obligació de portar la gestió practica dels treballs, 

aportant els seu s coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en 

definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a 

I'execució dels treballs, percebent per això del Propietari un tant per cent prefixat 

sobre I'import  total de les des peses efectuades i abonades pel constructor. 

 
Liquidació d'obres per administració 
 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració 

delegada o indirecta, regiran les normes que amb aquesta finalitat s'estableixin en 

les "Condicions particulars d'índole econòmica" vigents en I'obra; en Gas que no 

n'hi haguessin, les despeses d'administració les presentarà el Constructor al 

Propietari, en relació valorada a la qual s'adjuntaran en I'ordre expressat més 

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

Arquitecte Tècnic: 

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

adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats materials en I'obra. 

b) Les nòmines dels jornal s abonats, ajustades a allò que és establert en la 

legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades en I'obra pels operaris 

de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines amb una 

relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i ajudants de 

cada ofici, peons especialitzats, fusters, guardians, etc., que hagin treballat en 

!'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nòmines que es 

presentin. 
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c) Les factures originals dels transports de materials posats en I'obra o de retirada 

d'enderrocs. 

d) Els rebuts de llicències, impostos i altres carregues inherents a I'obra que hagin 

pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu 

abonament és sempre a compte del Propietari 

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

pagament de la qual hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi ha 

conveni especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en aquest 

percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius 

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

administració que realitzi el Benefici Industrial del mateix. 

 
Abonament als constructor dels comptes d'administració delegada 
 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes 

d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els 

comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat 

representant. 

Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la 

mateixa d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran 

efectes per als abonaments al Constructor sinó que s'hagués pactat el contrari 

contractualment. 

 

Normes per a I'adquisició dels materials i aparells 
 
Article 64.- Això no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administració 

delegada es reserva el Propietari per a I'adquisició dels materials i aparells, si al 

Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los, haurà de presentar al 

Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte-Director, els preus i les 

mostres dels materials i aparells oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans 

d'adquirir-Ios. 
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Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers 
 
Article 65.- Si l'Arquitecte-Director advertís en els comunicats mensuals d'obra 

executada que preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els 

rendiments de la ma d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra executades 

fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a 

unitats d'obra iguals o similars, li ha notificarà per escrit al Constructor, amb la 

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

quantia assenyalada per l'Arquitecte-Director. 

Si un cop teta aquesta notificació al Constructor, en els mesos successius, 

els rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per redimir-se 

de la diferencia, rebaixant-ne el seu import del quinze per cent (15%) que pels 

conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en les 

liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En Gas de no 

arribar ambdues parís a un acord pel que fa als rendiments de la ma d'obra, se 

sotmetrà el cas a arbitratge. 

 

Responsabilitats del constructor 
 
Article 66.- En els treballs d’Obres per Administració delegada" el Constructor 

només serà responsable dels detectes constructius que poguessin tenir els treballs 

o unitats executades per ell i també els accidents o perjudicis que poguessin 

sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures 

necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i 

exceptuant I'expressat a I'article 63 precedent, no serà responsable del mal 

resultat que poguessin donar els materials i aparells elegits segons les normes 

establertes en aquest article. 

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor esta obligat a 

reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre també dels accidents 

o perjudicis expressats en el paràgraf anterior.  
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EPíGRAF 5: DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 
 
Formes diferents d'abonament de les obres 
 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i 

exceptuant que en el Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptua 

una altra cosa, I'abonament dels treballs s’efectuarà així: 

 

1er. Tipus fix o tant alegat total. S’abonarà la xifra prèviament fixada com a base 

de I'adjudicació, disminuïda en el seu cas a I'import de la baixa efectuada per 

I'adjudicatari. 

2n. Tipus fix o tant alegat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a 

la bestreta, podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades. Prèvia 

medició i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades, del preu 

invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s’abonarà al Contractista 

I'import de les compreses en els treballs executats i ultimats d'acord amb els 

documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per a la 

medició i valoració de les diverses unitats. 

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

materials diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de 

l'Arquitecte-Director. S’abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas 

anterior. 

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

"Plec General de Condicions econòmiques" determina. 

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

 

Relacions valorades i certificacions 
 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en 

els "Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en I'obra, formarà el 

Contractista una relació valorada de les obres executades durant els terminis 
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previstos, segons la medició que haurà practicat l'Aparellador. 

 El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es 

valorarà aplicant al resultat de la medició general, cúbica, superficial, lineal, 

ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, els preus assenyalats 

en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allò establert en el 

present "Plec General de Condicions econòmiques" respecte a substitucions de 

materials o a les obres accessòries i especials, etc. Al Contractista, que podrà 

presenciar les medicions necessàries per extendre aquesta relació, l'Aparellador li 

facilitarà les dades corresponents de la relació valorada, acompanyant-Ies d'una 

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

data de recepció d'aquesta nota, el Contractista pugui en examinar-les i tornar-les 

firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les observacions o 

reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies següents a la seva 

recepció, l'Arquitecte-Director acceptarà o refusarà les reclamacions del 

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

Contractista, en el segon Gas, acudir davant el Propietari contra la 

resolució de l'Arquitecte-Directar en la forma prevista en els "Plecs Generals de 

Condicions Facultatives i Legals". 

 Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior, 

l'Arquitecte-Director expedirà la certificació de les obres executades. 

 De I'import se'n deduirà el tant per cent que per a la constitució de la 

finança s'hagi preestablert. 

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit 

del Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 %) del seu import, als 

preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los del tant per 

cent de Contracta. 

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

al qual es refereixen, i tindran el caràcter de document i entregues a bon compte, 

subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la liquidació final, no 

suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni recepció de les obres que 

comprenen. Les relacions valorades contindran solament I'obra executada en el 
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termini al qual la valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte-Director ho exigís, 

les certificacions s'extendran a I'origen. 

 

Millores d'obres lliurament executades 
 
Article 69.- Quan el Contractista,  amb autorització de l'Arquitecte-Director, utilitzés 

materials de preparació mes acurada o de mides mes grans que I'assenyalat en el 

Projecte o substituís una classe de fabrica per una altra de preu mes alt, o 

executés amb dimensions mes grans qualsevol part de I'obra o, en general 

introduís en I'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui 

beneficiosa a criteri de l'Arquitecte-Director, no tindrà dret, no obstant, mes que a 

I'abonament del que pagues correspondre en el Gas que hagués construït I'obra 

amb estricte subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 

 

Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'índole 

econòmica", vigent en I'obra, I'abonament dels treballs pressupostats en partida 

alçada, s’efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui entre els que a 

continuació s'expressen: 

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

mitjançant partida alçada, s'abonaran prèvia medició i aplicació del preu establert. 

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

contradictoris per a les unitats amb partida al9ada, deduïts dels similars 

contractats. 

 

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

al9ada s’abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el Gas que en el 

Pressupost de I'obra s'expressi que I'import d'aquesta partida s'ha de justificar, en 

aquest cas, l'Arquitecte-Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a 

I'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar aquest compte que, en 
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realitat serà d'administració, valorant-ne els materials i jornal s als preus que 

figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a 

I'execució convinguin ambdues parís, incrementant-se !'import total amb el 

percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de 

Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 

 

Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats 
 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de 

qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver estat contractats no fossin 

per compte del Contractista, i si no fossin contractats amb tercera persona, el 

Contractista tindrà I'obligació de fer-los i de pagar les des peses de tota mena que 

ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta. 

A més de reintegrar mensualment aquestes des peses al Contractista, se li 

abonarà juntament amb ells el tant per cent de I'import total que, en el seu cas, 

s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars. 

 

Pagaments 
 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. L'import 

d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions d'obra 

conformades per l'Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els 

pagaments. 

 

Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de garantia 

s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es procedirà així: 

1er. Si els treballs que es tan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa 

justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-

Director exigís la seva realització durant el termini de garantia, seran valorats els 
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preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en 

els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en el Gas que aquests 

preus fossin inferiors als vigents en I'època de la seva realització; en Gas contrari, 

s'aplicaran aquests últims. 

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

I'ús de I'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel 

Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia, prèviament acordats. 

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

deficiència de la construcció o de la qualitat dels materials, no s’abonarà per 

aquests treballs res al Contractista. 
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EPíGRAF 6: DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES 
 
Import de la indemnització per retard no justificat en el termini d'acabament 
de les obres 
 
Article 74.- La indemnització per retard en I'acabament s’establirà en un tant per 

mil (0/000) de I'import total dels treballs contractats, per cada dia natural de retard, 

comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari d'obra. Les sumes 

resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

 

Demora dels pagaments 
 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes següent 

a que correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el dret de 

percebre I'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5%) anual, en concepte 

d'interessos de demora, durant I'espai de temps de retard i sobre I'import de 

I'esmentada certificació. 

 

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de I'acabament d'aquest 

termini d'un mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a 

la resolució del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres 

executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les 

condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessària per 

a la finalització de I'obra contractada o adjudicada. 

Malgrat I'expressat anteriorment, es refusarà tota sol·licitud de resolució del 

contracte fundat en la demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que 

en la data de I'esmentada sol·licitud ha invertit en obra o en materials 

emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini 

d'execució que tingui assenyalat al contracte. 
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EPíGRAF 7: VARIS 
 

Millores i augments d'obra. Casos contraris 
 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'ArquitecteDirector 

hagi manat per escrit I'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels 

contractats, així com la dels materials i aparells previstos en el contracte. 

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

en cas d'error en les medicions del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director 

ordeni, també per escrit, I'ampliació de les contractades. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parís 

contractants, abans de la seva execució o utilització, convinguin per escrit els 

imports lleials de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells 

ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra 

suposin sobre I'import de les unitats contractades. 

Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte-Director 

introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de les 

unitats d'obra contractades. 

 

Unitats d'obra defectuoses però acceptables 
 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però 

acceptable segons l'Arquitecte-Director de les obres, aquest determinarà el preu o 

partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s’haurà de 

conformar amb I'esmentada resolució, excepte el cas en que, estant dins el termini 

d'execució, s'estimi més enderrocar I'obra i refer-Ia d'acord amb condicions.  

 

Assegurança de les obres 
 

Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar I'obra contractada durant tot 

el temps que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la quantia de 
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l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin per Contracta 

.els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas 

de sinistre, s’ingressarà en compte a nom del Propietari, perquè amb càrrec al 

compte s'aboni I'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El 

reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es tara per certificacions, com la 

resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del 

Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar d'aquest import 

per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del 

que anteriorment s'ha exposat serà motiu suficient perquè el Contractista pugui 

resoldre el contracte, amb devolució de fian9a, abonament complet de despeses, 

materials emmagatzemats, etc., i una indemnització equivalent a I'import dels 

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

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

Companyia Asseguradora, respecte a I'import dels danys causats pel sinistre, que 

seran taxats amb aquesta finalitat per l'Arquitecte-Director. 

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

que hagi de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu, s’entendrà que 

l'assegurança ha de comprendre tota la part de I'edifici afectada per I'obra. 

Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses 

d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de contractar-Ios, en 

coneixement del Propietari, a I'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia 

conformitat o objeccions.  

 

Conservació de I'obra 
 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la conservació de 

I'obra durant el termini de garantia, en el Gas que I'edifici no hagi estat ocupat pel 

Propietari abans de la recepció definitiva, l'Arquitecte-Director, en representació 

del Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja 

i tot el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per 

compte de la Contracta. 
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En abandonar el Contractista I'edifici, tant per bon acabament de les obres, 

com en el Gas de resolució del contracte, esta obligat a deixar-ho desocupat i net 

en el termini que l'Arquitecte-Director fixi. 

Després de la recepció provisional de I'edifici i en el Gas que la conservació 

de I'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi guardaran mes eines, útils, 

materials, mobles, etc. que els indispensables per a la vigilància i neteja i pels 

treballs que tos necessari executar. 

En tot cas, tant si I'edifici esta ocupat com si no, el Contractista esta obligat 

a revisar i reparar I'obra, durant el termini expressat, procedint en la forma prevista 

en el present "Plec de Condicions Econòmiques". 

 

Utilització pel contractista d'edificis o bens del propietari 
 
Article 80.- Quan durant I'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la 

necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que 

pertanyin al Propietari, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los per fer-ne 

entrega a I'acabament del contracte, en estat de perfecte conservació, reposant-ne 

els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni 

per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o 

edificacions, no hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el paràgraf 

anterior, ho realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a la fiança. El 

present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el 

Contractista en quadruplicat exemplar, un per cada una de les parís, el tercer per 

l'Arquitecte-Director i el quart per I'expedient del Projecte dipositat en el Col·legi 

d'Arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu contingut en Gas de dubtes o 

discrepàncies. 
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NORMES I TÈCNIQUES  APLICABLES 
 

1. DISPOSICIONS LEGALS  ESTAT CENTRAL 
 
Normes sobre redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació. decret 462/71 

del ministeri de la vivenda. Boe 24/03/71 

 

Nbe-AE-88. accions en la edificació. reial decret 1370/88. Boe 17/11/88 

 

Norma bàsica de la edificació NBE-EA-95 "estructures de acero en edificació" reial 

decret 189/95 de 10/11 del ministeri d'obres públiques, transports i medi ambient. 

Boe 18/01/96. 

 

Plec de prescripcions tècniques generales per la recepció de blocs de formigó en 

les obres de construcció rb-90 ordre del 04/07/90 del ministeri d'obres públiques i 

urbanisme. Boe 11/07/90 Instrucció para la recepció de ciments. rc-97. reial decret 

776/97 del 30/05. Boe 13/06/97. 

 

Norma NCSE-94. construcció sismoresistent: part general i edificació decret 

2543/94 del 29/12 del ministeri d'obres públiques, transports i medi ambient. Boe 

08/02/95  

 

Instrucció pel projecte i la execució de forjats unidireccionals de formigó armat o 

pretensat EF-96 decret 2608/96 de 20 de desembre del ministeri de Foment. Boe 

22/01/97 

 

Plec general de condiciones per la recepció dels totxos ceràmics en les obres de 

construcció rl-88 ordre del 27/07/88 del ministeri d'obres públiques i urbanisme. 

Boe 03/08/88 Norma bàsica de la edificació nbe-fl-90 "murs resistents de fàbrica 

de totxo" decret 1723/90 del 20/12 del ministeri d'obres públiques i urbanisme. Boe 

04/01/91. 
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Norma bàsica de la edificació NBE-QB-90. "cobertes amb materials voluminosos"  

decret 1572/90 del 30/11 del ministeri d'obres públiques i urbanisme. Boe 12,13 i 

15 a 19/11/90.  

 

Plec general de condicions per la recepció de ges i escaioles en les Obres de 

construcció (ry-85), ordre del 31/05/85 de la presidència del govern. Boe 10/06/85  

 

EHE. instrucció de formigó estructural. Reial decret 2661/98. Boe 13/01/99 

 

2. ACONDICIONAMENTS I INSTAL. LACIONS 
 

Mesures mínimes sobre accessibilitat als edificis. Reial decret 556/1989, del 

ministeri d'obres públiques i urbanisme. Boe 23/5/89. Norma bàsica de la edificació 

NBE-CA-88 sobre "condicions acústiques als edificis" ordre del 29/09/88 del 

ministeri d'obres públiques i urbanisme. Boe 08/10/88. Norma bàsica de la 

edificació NBE-CPI-96 "condicions de protecció contra incendis en los edificis" 

decret 2177/96 de 04/10 del ministeri de foment. Boe 29/10/96 

 

Norma bàsica de la edificació NBE-CT-79 "condicions tèrmiques dels edificis" . 

Reial decret 2429/1979, de la presidència del govern. Boe 22/10/79.  

 

Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis. Reial decret 1942/93 de 

05/11 del ministeri d'indústria i energja. Boe 14/12/93 

 

3. SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 
 
Reglament general sobre seguretat i higiene al treball ordre del 31/01/40 del 

ministeri de treball. Boe 03/02/40. 

 

Reglament de seguretat e higiene en el treball, indústria de la construcció ordre del 

20/05/52 del ministeri de treball. Boe 15/06/52. 
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Model de llibre d’incidències corresponents a les obres en què sigui obligatori 

l’estudi de seguretat i higiene. Ordre 20/9/86. Boe 17/10/70 

 

Notificació de accidentes de treball. Ordre ministerial 16/12/87. Boe 29/12/87. 

 

Senyalització, neteja i finalització d’obres fixes en vies fora de la població. Ordre 

31/08/87. Boe 18/09/87 

 

Protecció als treballadors en front als riscos derivats de la exposició al soroll 

durant el treball. Reial decret 1316/1989 de 27 d'octubre. Boe 02/11/89 

 

Prevenció de riscos laborals, lIei 31/1995. Boe 10/11/95 

 

Reglamento de los serveis de prevenció. Reial decret 39/1997 de gener de 1997. 

Boe 31/01/97 

 
Disposicions mínimes de seguretat i salut en las obres de construcció, decret 

1627/97 del 24/10. Boe 25/10/97. 

 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors 

d’equips de protecció individual. Reial decret 773/1997 de 30/05/97. 

 

Activitats de prevenció de les mútues, ordre 22/04/97. Boe 24/04/97. 

 

Disposicions mínimes en matèria de senyalització, de seguretat i salut al treball,  

real decret 485/1997. Boe 23/04/97 

 

Disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball, reial decret 486/1997 

de 14 d'abril. Boe 23/04/97 agost 1999 

 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de 
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càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbars, pels treballadors, reial 

decret 487/1997 de 14 d'abril. Boe 23/04/97 

 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que 

inclouen pantalles de visualització, reial decret 488/97 de 14 d'abril. Boe 23/04/97 

 

Reglament d’aparells elevadors per obres, O.M. 23/05/97. Boe 14/06/97. 

modificacions Boe 7/03/81 i 16/11/81 

 

Disposicions mínimes de seguretat i salut pera la utilització pels treballadors dels 

equips de treball, reial decret 1215/1997 de 18 de juliol. Boe 07/08/97 

 

 
4. DISPOSICIONS LEGALS. GENERALlTAT DE CATALUNYA. 
 
Control de qualitat de I'edificació, decret 375/88 d' 1 /12 del departament de 

política territorial i obres públiques. Doc 28/12/88. 

 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades 

referents a I'autorització administrativa relativa al sostre i elements existents, ordre 

18/03/97. doc 18/4/97 

 

Recomanacions sobre ús de les cendres volants en el formigó (recomanacions uc-

85), ordre del departament d'urbanisme, obres públiques i transporto, doc 3/5/85.  

 

Gestió de residus dels enderrocs i altres residus de la construcció decret 201/94 

 

Criteris d'utilització en I'obra pública de determinats productes utilitzats en 

I'edificació, reial decret 22/06/98. doc 3/8/98 
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5. APLICACIÓ DE LA  NORMA CONTRAINCENDIS 
 
APLlCACIÓ DE LA NORMA BÁSICA DE L'EDIFICACIÓ NBE-CPI/96 
"CONDICIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS EN LOS EDIFICIS" 
 

L'edifici industrial s'ha dissenyat tenint en compte la norma bàsica de 

protecció contra incendis en els edificis (NBE-CPI/96). 

 

Art. 1 Objectiu 
 
 L'objectiu d'aquest projecte és Ineficàcia de la intervenció dels bombers i la 

seva seguretat. 

 

Art. 2 Àmbit d'aplicació 
 
 La NBE-CPI/96 és d'obligat compliment per les obres de nova construcció, 

condició que compleix aquest projecte. 

 

Art. 3 Règim d'aplicació 
 

Per poder posar en servei les instal·lacions del PCI presentarem davant la 

comunitat autònoma un certificat de I'empresa instal·ladora, firmades per un tècnic 

competent. 

 

Art.4 divisions dels sectors d'incendi 
 

Només tindrà un únic sector d'incendi. 

 

Art. 5 Restriccions a la ocupació 
 

No hi hauran subterranis. 
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Art. 6 Càlcul de la ocupació 
 La densitat d'ocupació no s'ha de tenir en compte en aquest projecte. Art. 7  

 

Evacuació  
 
Característiques: 

Els recorreguts els amidarem segons la seva longitud real, en la nostra nau 

aquests no superaran els 50m. 

En la nostra nau no tindrem sortides en planta d'escales. 

Tindrem 6 sortides i el recorregut fins a elles sempre seran menors a 50 m 

No hi hauran escales protegides ja que I'alçada de la primera planta no supera els 

14m. 

No hi haurà ascensors. 

 

Art. 8 Portes i passadissos 
 
 S'admeten totes les portes que hi haurà a la nau. 

 

Art. 12 Senyalització i il·luminació 

Les sortides d’emergència, recorreguts d'evacuació i les instal·lacions de 

protecció contra incendis seran les pròpies entrades i sortides de la nau industrial, 

que ja seran suficients pel tipus de construcció. 

 

Art. 14 Estabilitat al foc exigible a la estructura 
 

Els elements de I'estructura s'han dissenyat amb materials i elements 

adequats per complir aquest apartat. Tots superen una estabilitat al foc de 90 

minuts, per tant s'assigna una estabilitat al foc de EF-90. 
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Art. 15 Resistència al foc dels elements constructius 
 
 Tots els elements constructius compliran aquest apartat de la norma. 

 

Art. 17 Justificació de la resistència i de la reacció al foc 
 
 Tots els elements i materials tindran marques de comformabilitat a les 

normes de la UNE. Els assaigs de resistència al foc seran vigents durant 10 anys. 

 

Art. 18 Instal·lacions i serveis generals 
 
 Es disposarà d'una ventilació natural conforme a la norma, aquesta estarà 

formada per les finestres, portes i reixetes situades al llarg de I'estructura. 

Els conductes i tuberies s'ajustaran en el pas entre plantes i estàncies per 

evitar la propagació del foc. Els circuits elèctrics amb risc de propagar un incendi 

en el seu pas entre plantes es protegiran amb elements, que almenys tindran les 

mateixes característiques de resistència del foc que I'element que atravessen. 

 

Art. 19 Locals de risc especial 
 
 No s'han tingut que considerar 

 

Art. 20 Instal·lacions 
 

Es disposaran d'extintors d’eficàcia 21A-13B distribuïts per la nau. Es 

col·locaran en lIocs que no molestin I'evacuació i de forma que I'extrem superior 

de I'extintor es trobi a una altura del terra menor de 1,10m. 

 

Per les característiques de la nau industrial i per la seva extensió, 

s’instal·larà un sistema d'aspersors que cobreixi tots els departaments de la nau. 

Els sistemes tindran alimentació pròpia de la xarxa general. També s’instal·larà un 
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equip de detecció i alarma. La central d'aquest sistema estarà localitzada a una 

central receptora les 24h. al dia. La central rebrà la senyal de detectors automàtics 

o de polsadors manuals. 

 

Manresa, 10 de Juny de 2004 I'Enginyer Tècnic Industrial 

 

Josep Mª  Vidal Ribera 
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ESTUDI BÁSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ 
 
Dades de I'obra 
 
Tipus d'obra: Edifici industrial 

Emplaçament: Avinguda del Vallés nº 110 del sector industrial “Riera de les 

Arenes” de Terrassa. 

Superficie parcel·la: 13577.3 m2 

Superfície construïda: 5244 m2 

 
Compliment del R.D. 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de 
seguretat i salut a les obres de construcció 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execució 

d'aquesta obra, les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i 

malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 

degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de 

manteniment. 

 Servirà per donar unes directrius bàsiques a I'empresa constructora per dur 

a terme les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, 

facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 

d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les 

obres de construcció. 

En base a I'art. 7e, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, 

el contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual 

s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el 

present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de I'inici de I'obra 

pel Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execució de I'obra o, quan no n'hi 

hagi, per la Direcció Facultativa. En Gas d'obres de les Administracions Públiques 
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s’haurà de sotmetre a I'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda I'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre 

d’incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació teta al Llibre d’incidències 

haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en 

el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons I'art. 15e del Reial Decret, els 

contractistes i sot-contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la 

informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a I'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a 

I'autoritat laboral competent, segons model inclòs a I'annex 111 del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent 

haurà d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat j Salut durant I'execució de I'obra o qualsevol 

integrant de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a 

la seguretat dels treballadors, podrà aturar !'obra parcialment o totalment, 

comunicant-Io a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-

contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del 

promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-

contractistes (art. 11 e).  

 

Principis generals aplicables durant I'execució de I'obra 
 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció 

preventiva recollits en I'art. 15e de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales 

(llei 31/1995, de 8 de novembre)" durant I'execució de I'obra i en particular en les 

següents activitats: 

- El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja 

- L'elecció de I'emplaçament dels lIocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o 

circulació. 
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- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

 - El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris par a I'execució de I'obra, amb objecte de 

corregir els detectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

- La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

- L'emmagatzematge i I’eliminació o evacuació de residus i runes. 

- L'adaptació en funció de Ia evolució de I'obra del període de temps efectiu que 

s’haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 

- Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat 

que es realitzi a I'obra o prop de I'obra. 

 

 Els principis d'acció preventiva establerts a I'article 15e de la Llei 31/95 són 

els següents: 

 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de 

prevenció, d'acord amb els següents principis generals: 

 

- Evitar riscos 

- Avaluar els riscos que no es puguin evitar  

- Combatre els riscos a I'origen 

- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 

dels lIocs de treball, I'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, 

per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la 

salut 

- Tenir en compte Ia evolució de la tècnica 

- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, Ia 

organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influencia 

dels factors ambientals en el treball 
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- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 

- Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines L'empresari 

adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 

hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu 

i específic.  L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les 

distraccions i imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a 

la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin 

implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la 

magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es 

pretén controlar i no existeixin alternatives més segures Podran concertar 

operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 

cobertura la previsió de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus 

treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 

cooperatives respecte els socis, I'activitat dels quals consisteixi en la prestació del 

seu treball personal. 

 

Identificació dels riscos 
 
 Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables 

a I'obra establertes a I'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, 

 

s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 

considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de 

I'obra o bé ser aplicables a d'altres reines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara 

 

són, caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada 

moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
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A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 

d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles 

treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 

Mitjans i maquinaria 
 
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, lIum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitjes, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues 

- Caiguda de la carrega transportada 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-Caigudes des de punts alts  d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes)  

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

Treballs previs 
 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, lIum, gas...)  

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 
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Moviments de terres i excavacions 
 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, lIum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases  

- Desplom i/o caiguda de les edificacions  

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

 

Riscos derivats del desconeixement del sòl a l’excavar fonaments 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, lIum, gas...)  

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases  

- Desplom ¡lo caiguda de les edificacions veÏnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 
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- Sobre esforç per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Fallides de recal9aments 

-Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

-Boleada de piles de material 

-Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

Estructura 
 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, lIum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

-Caigudes des de punts alts i/o dels d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d'encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Boleada de piles de material 

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

- Riscos derivats de I'accés a les plantes 

- Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
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Ram de paleta 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Boleada de piles de material 

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

Coberta 
 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, lIum, gas...)  

- Projecció de partícules durant els treballs. 

- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes). 

- Contactes amb materials agressius. 

- T alls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Ambient excessivament sorollós. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

- Caigudes de pals i antenes. 
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- Boleada de piles de material 

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques). 

 

 

Revestiments i acabats 
 
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

-Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Boleada de piles de material 

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques)  

 

Instal·lacions 
 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, lIum, gas...)  

-Caigudes des de punts alts ¡lo des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes). 

- Talls i punxades. 

- Cops i ensopegades. 

- Caiguda de materials, rebots. 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 

- Contactes elèctrics directes o indirectes. 

- Sobre esforços per postures incorrectes. 
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- Caigudes de pals i antenes. 

Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex 11 
del R.D.1627/1997) 
 
- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda 

d'altura, per les particulars característiques de I'activitat desenvolupada, els 

procediments aplicats o I'entorn del lIoc de treball. 

- Treballs en els quals I'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut deis 

treballadors sigui legalment exigible. 

- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica 

obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

- Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 

- Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 

- Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terres subterranis.  

- Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.  

- Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 

- Treballs que impliquin I'ús d'explosius. 

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

Mesures de prevenció i protecció 
 
Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. 

A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 

maquinaria i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran 

d'estar homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 

treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
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Mesures de protecció col·lectiva 
 
- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 

feines i circulacions dins I'obra. 

- Senyalització de les zones de perill. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 

I'interior de I'obra com en relació amb els vials exteriors. 

- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria 

-Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega. 

- Respectar les distancies de seguretat amb les Instal·lacions existents. 

-Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants.  

- Fonamentació correcta de la maquinaria d'obra 

-Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, 

blocatge, etc 

- Revisió periòdica i manteniment de maquinaria i equips d'obra. 

- Sistema de rec que impedeixi Ia emissió de pols en gran quantitat. 

- Comprovació de I'adequació de les solucions d'execució a I'estat real dels 

elements (subsòl, edificacions veïnes) 

- Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de 

rases . 

- Utilització de paviments antilliscants. 

- Col·locació de baranes de protecció en lIocs amb perill de caiguda. 

- Col·locació de xarxat en forats horitzontals 

- Protecció de forats i façanes par evitar la caiguda d'objectes (xarxes, Iones).  

- Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades. 

- Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides. 

- Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes. 
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Mesures de protecció individual 
 
- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 

partícules. 

- Utilització de calçat de seguretat. 

- Utilització de casc homologat. 

- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs par poder subjectar-hi el cintura de seguretat 

homologat, la utilització del qual serà obligatòria: 

- Utilització de guants homologats par evitar el contacte directa amb materials 

agressius i minimitzar el risc de talls i punxades. 

-Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 

sorollosos. 

-Utilització de davantals. 

-Sistemes de subjecció permanent i de vigilància par més d'un operari en els 

treballs amb perill d'intoxicació. 

-Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

Mesures de protecció a tercers 
 
- Tancament, senyalització i enllumenat de I'obra. En cas que el tancament 

envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El 
tancament ha d'impedir que persones alienes a I'obra puguin entrar. 

- Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a I'interior de I'obra com en 

relació amb els vials exteriors. 

- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

carrega i descarrega. 

- Comprovació de I'adequació de les solucions d'execució a I'estat real dels 

elements (subsòl, edificacions veïnes). 

- Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
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Primers auxilis 
 
 Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la 

normativa vigent. 

 S’informarà a I'inici de I'obra, de la situació dels diferents centres medics eIs 

quals s'hauran de traslladar els accidentats. 

És convenient disposar a I'obra i en lIoc ben visible, d'una lIista amb els 

telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. 

per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 
Relació de normes i reglaments aplicables 
(en negreta les que afecten directament a la Construcció) 

 

 Directiva 92/57/CEE de 24 de Juny (DO: 26/08/92) 

 

RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 

Disposicions mínimes de Seguretat i de Salut en les obres de construcció 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat 

d'inc!usió d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificació i obres 

públiques. Llei 31/1995 de 8 de novembre (BOE: 10/11/95) 

Prevenció de riscos laborals Desenvolupament de la Llei a través de les següents 

disposicions: 

 

RD 39/1997 de 17 de gener (BOE: 31/01/97). 

Reglament dels Serveis de Prevenció Modificacions: RD. 780/1998 de 30 d’abril 

(BOE: 01/05/98) 
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RD 485/1997 de 14 d’abril (BOE: 23/04/97). Disposicions mínimes en matèria de 

senyalització, de seguretat i salut en el treball. 

 

RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut en llocs de treball. En e/ capítol 1 

excloeix les obres de construcció però el RD 1627/1997 I'esmenta en quant a 

escales de roa. Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e 

Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971). 

 

RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de 

càrregues que comporti riscos, en particular dorsolumbares, per als treballadors . 

 

RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97)  

Disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que 

inclouen pantalles de visualització 

 

RD 664/1997 de 12 de maig (BOE: 24/05/97) Protecció dels treballadors contra los 

riscos relacionats amb la exposició a agents biològics durant el treball. 

 

RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut, relatives a la utilització pels treballadors 

d’equips de protecció individual. 

 

RD 1215/1997 de 18 de juliol (BOE: 07/08/97) 

Disposicions mínimes de seguretat i salut para la utilizació pels treballadors dels 

equips de treball Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització deIs 

equips de treball Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad 

e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

 

O. de 16 de desembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
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Nous models per la notificació d’accidents de treball i instruccions per al seu 

compliment i tramitació. 

 

O. de 31 d’agost de 1987 (BOE: 18/09/87) 

Señalització, balizament, neteja i acabament de les obres fixes en vies fora de 

població. 

 

O. de 23 de maig de '1977 (BOE: 14/06/77) Reglament de aparells elevadors per 

obres. 

 

O. de 31 d’octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 

Reglamento sobre seguretat dels treballs amb risc d’amiant. 

 

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 

Protecció als treballadors en front als riscos derivats de la exposició al soroll 

durant el treball. 

 

O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) 

S'aprova el model de Llibre d’incidències en obres de construcció. 

 

 

Resoluciones aprovatòries de Normes tècniques Reglamentàries per 
diferents mitjans de protecció personal de treballadors 
 
- R. de 14 de desembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metàl·lics 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectors auditius 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantalles per soldadors 

Modificació: BOE: 24/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guants aïllants 

d’electricitat. Modificació: BOE: 25/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calçat de seguretat 
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contra riscos mecànics.Modificació: BOE: 27/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetes aïllants de 

maniobres. Modificació: BOE: 28/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equips de protecció 

personal de vies respiratòries. Normes comunes i  adaptadors facials. Modificació:  

BOE: 29/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equips de protecció 

personal de vies respiratòries: filtres mecànics. Modificació: BOE: 30/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equips de protecció 

personal de vies respiratòries: mascarilles autofiltrants. Modificació: BOE: 31/10/75 

- R. de 28 de juliol de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equips de protecció 

personal de vi as respiratòries: filtres químics i mixtes contra amoníac. Modificació: 

BOE: 01/11/75 

- Normativa d’àmbit local (ordenances municipals). 


