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SUPERMUL 
EMULSIÓN BITUMINOSA ANIÓNICA 

FICHA TÉCNICA  Nº 55025 - REVISIÓN 11/17 FECHA: 23/08/2017 
ESTA REVISIÓN ANULA TODA ANTERIOR 

 

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por nuestro laboratorio. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA, S.A. se reserva el derecho 

de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA, S.A. se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo 
se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión. 
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1. DESCRIPCIÓN. 

 
El SUPERMUL es una emulsión bituminosa aniónica con cargas, de consistencia viscosa y aplicación en frío. Está formada 

por la dispersión de partículas de betún asfáltico en agua, con un agente emulsionante de carácter aniónico e incorporación de cargas 
minerales. Emulsión tipo EB, según norma UNE 104231. 
 

2. CARACTERÍSTICAS: 
  

EMULSIÓN BITUMINOSA. ANIÓNICA CON CARGAS. TIPO EB según UNE 104231 

DENSIDAD RELATIVA A 20ºC 1,0-1,10 g/cm3 

VISCOSIDAD A 20ºC 10-30 poises. (Brookfield RVT, husillo 6, 100 r.p.m) 

INFLAMABILIDAD NO INFLAMABLE 

COMBUSTIBILIDAD NO COMBUSTIBLE 

TIEMPO DE SECADO A 20-25ºC y 50% 
HUMEDAD RELATIVA 

24 h. APROXIMADO. 

TEMPERATURA DE APLICACIÓN  > +5 ºC 

RENDIMIENTO 0,3 – 0, 5 Kg/m2 por capa. Según aplicación 

SOPORTES RECOMENDADOS Soportes con superficie porosa: hormigón, mortero, madera … 

COLOR Pardo oscuro 
 

3. APLICACIONES GENERALES:  
 

- Imprimación y preparación de soportes porosos dónde se apliquen productos asfálticos o bituminosos.  
- Capa de imprimación en sistemas de impermeabilización de cubiertas, muros y cimentaciones con láminas asfálticas de 

betún modificado. En los sistemas adheridos se deberá aplicar el producto en toda la superficie. En los sistemas no 
adheridos o flotantes se aplicará el producto sólo en los puntos singulares tales como: sumideros, encuentros con 
paramentos verticales, juntas de dilatación estructurales,… 

- Capa de imprimación para rehabilitación de cubiertas con lámina asfáltica acabada en gránulo o pizarra. Previa a la 
aplicación de la nueva capa o capas de láminas autoprotegidas, retirar el gránulo suelto mediante un barrido suave o soplado 
con aire, y aplicar SUPERMUL como capa de imprimación en toda la superficie como preparación del soporte base. 

- Protección frente a la humedad en trasdós de muros de hormigón, paredes y medianeras actuando sobre la cara en contacto 
con el terreno. 

- Realización de morteros asfálticos para enrasillados sobre impermeabilizaciones asfálticas o como capa de regularización 
sobre la formación de pendiente 

 
4. MODO DE EMPLEO 

 
Antes de aplicar se debe limpiar la superficie de polvo, aceite, grasa o cualquier otro material que perjudique la normal 

aplicación y fraguado del producto. No aplicar si existe riesgo de lluvias, nevadas o viento fuerte, y sobre superficies con escurrimiento 
de agua. Temperatura de aplicación recomendada > + 5ºC, y preferentemente entre 10 y 35ºC. Homogeneizar el producto antes de 
su aplicación. Aplicar con brocha, rodillo o cepillo. Tiempo de secado 24 horas aproximadamente. Los utensilios empleados pueden 
limpiarse con agua si el SUPERMUL no ha curado, en cuyo caso se debe emplear un disolvente comercial, gas-oil, etc. 
 

4.1 PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
 
Aplicar sobre soportes porosos. Las superficies pulidas no son aptas al poder producirse fallos de adherencia.  Las 

coqueras, fisuras o rugosidades del soporte base, se colmatarán con SUPERMUL, y si es necesario se regularizará la superficie con 
un mortero de regularización, que se fratasará debidamente. 

SUPERMUL puede aplicarse sobre superficies secas o húmedas, pero sin escurrimiento de agua. En superficies muy 
absorbentes o con aplicaciones con tiempo caluroso y al sol, es conveniente regar la superficie para evitar que el agua de la emulsión 
sea absorbida o se evapore con excesiva rapidez, lo que podría favorecer los cuarteamientos en la película.  

 
  

http://www.chova.com/


 

SUPERMUL 
EMULSIÓN BITUMINOSA ANIÓNICA 

FICHA TÉCNICA  Nº 55025 - REVISIÓN 11/17 FECHA: 23/08/2017 
ESTA REVISIÓN ANULA TODA ANTERIOR 

 

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por nuestro laboratorio. Este producto mantendrá estas características como promedio. ChovA, S.A. se reserva el derecho 

de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA, S.A. se limita a la calidad del producto. En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo 
se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra. Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión. 

 

 www.chova.com Página  2  de  2 

4.2 APLICACIÓN 
 

- Imprimación en sistemas de impermeabilización con lámina asfáltica en cubiertas, muros y cimentaciones  
En impermeabilizaciones con láminas asfálticas, el SUPERMUL se emplea como capa de imprimación y preparación de la 

superficie en todas las zonas consideradas “puntos singulares” y, en sistemas adheridos, en toda la superficie. 
Aplicar una sola capa de SUPERMUL, diluido con agua en proporción aproximada de 10 a 20%, procurando impregnar bien 

los poros. El rendimiento aproximado es de 0,3 a 0,4 Kg/m2. Dejar secar, aproximadamente unas 24 horas, antes de aplicar las 
láminas asfálticas. 

Nota.- Considerar que se trata de preparar la superficie, porosa o absorbente, para mejorar la adherencia. Por lo tanto, 
procurar no formar nunca una capa gruesa, que sería contraproducente para la correcta adherencia de la lámina al soporte). 

 
- Rehabilitación en cubiertas con láminas autoprotegidas con gránulo mineral o pizarra. 

Para la rehabilitación de antiguas impermeabilizaciones con lámina asfáltica autoprotegida con gránulo mineral o pizarra. 
Previa la aplicación de la nueva capa o capas de láminas autoprotegidas, retirar el gránulo suelto mediante un barrido suave o soplado 
con aire. A continuación aplicar una sola capa de SUPERMUL, diluido con agua en proporción aproximada de 10 a 20%, sobre toda 
su superficie. El rendimiento aproximado es de 0,3 a 0,4 Kg/m2. Dejar secar, aproximadamente unas 24 horas, antes de aplicar la 
nueva capa o capas de láminas asfálticas autoprotegidas. 
 
- Protección frente a la humedad en el trasdós de muros de hormigón, paredes y medianeras en contacto con el terreno.  

El SUPERMUL se utiliza como tratamiento de muros de hormigón, paredes y medianeras. Aplicar una primera mano de 
imprimación con SUPERMUL diluido con agua en proporción aproximada de 10 a 20%, sobre toda su superficie. El rendimiento 
aproximado es de 0,3 a 0,4 Kg/m2. A continuación aplicar dos capas cruzadas con SUPERMUL sin diluir, en un rendimiento 
aproximado por capa de 0,5 Kg/m2.  

Nota.- ChovA S.A. recomienda esta aplicación del SUPERMUL en edificación sólo cuando el nivel freático del terreno es 
siempre inferior a la base del muro, pared o medianera. Correspondiéndose con un grado de impermeabilidad igual a uno, G=1, según 
definiciones del DB HS 1 (Septiembre 2009), del Código Técnico de la Edificación (Marzo 2006). No obstante, para una protección 
total frente a la humedad, ChovA S.A. recomienda las soluciones de impermeabilización de muros con láminas asfálticas 
recomendadas en nuestro “Manual de Sistemas Constructivos para la Impermeabilización y Aislamiento Térmico de Edificios”  

 
- Elaboración de MORTERO ASFÁLTICO.  

Morteros asfálticos para enrasillados sobre impermeabilizaciones asfálticas o como capa de regularización sobre la 
formación de pendiente. El mortero obtenido con dicha receta se aplica sobre la superficie deseada, formando una capa de 2 a 3 cm 
de grosor. Para un espesor mayor, aplicar 2 capas. Se puede confeccionar un mortero asfáltico formado, aproximadamente, por:         
1 parte de cemento portland, 3 partes de arena, 1 parte de SUPERMUL, 1-1,5 partes de agua. Según las necesidades, se puede 
modificar la composición del mortero aumentando la proporción de SUPERMUL o de cemento.   
 
ALMACENAMIENTO Y CONSERVACIÓN 
 

- El SUPERMUL no es tóxico ni inflamable 
- Los envases permanecerán resguardados de la intemperie, protegidos de las heladas y de fuertes exposiciones al sol.  
- Temperaturas inferiores a 0º C. pueden afectar a la calidad del producto.  
- En estas condiciones y en sus envases originales bien cerrados, el tiempo de almacenamiento es de aproximadamente  

seis meses desde la fecha de fabricación. 
 
NORMATIVA E INDICACIONES 

- El SUPERMUL se ajusta a la NORMA UNE 104231-tipo EB.  
- Producto No sujeto a Normativa CE. Exento de marcado CE u otra reglamentación o certificación. 
- Cumple Código Técnico de la Edificación, producto contemplado en DIT 578R/15, POLITABER PENDIENTE CERO 
- El SUPERMUL forma parte de los sistemas de impermeabilización recomendados por ChovA en nuestro “Manual de 

Sistemas Constructivos Para la Impermeabilización y Aislamiento Térmico de Edificios”, disponible en www.chova.com 
- El producto NO presenta indicaciones de peligrosidad especiales para el hombre ni el medio ambiente según reglamento 

1272/2008 (CLP). Para más información relativa a la seguridad y medio ambiente, consultar la ficha de seguridad del 
producto, disponible en www.chova.com 
 

Atención al cliente ChovA, S.A.:  chova@chova.com / +34 96 282 21 50 

http://www.chova.com/
http://www.chova.com/
http://www.chova.com/
mailto:chova@chova.com
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                                                                                                 13 
Chova, S.A. 

Ctra. Tavernes a Lliria, km 4,3. 46760 Tavernes de la Valldigna. (Valencia) España   
EN 13249:2017 / EN 13250:2017 / EN 13251:2017 / EN 13252:2017 / EN 13253:2017 / EN 13254:2017 /           

EN 13255:2017 / EN 13256:2017 / EN 13257:2017 / EN 1265:2017 
Organismo notificado nº 1035 

Usos previstos: Drenaje-Filtración-Refuerzo-Separación-Protección 
 

Geotextil no tejido formado por fibras vírgenes 100% de polipropileno, unidas mecánicamente por un proceso de agujado con 
posterior termofijado. Campo de aplicación: en carreteras y otras zonas de tráfico, construcciones ferroviarias, movimientos de 

tierras, cimentaciones y estructuras de contención, sistemas de drenaje, control de la erosión (protección costera y 
revestimiento de taludes). Y para su uso en edificación, cubiertas, muros y cimentaciones, etc. 

 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  GEOFIM PP   
       

  CÓDIGO PRODUCTO   83250 83251 83252 83253 

GEOFIM PP  Ud 90-11 100-12 110-13 125-15 
Resistencia  a  la  tracción.  (ISO Longitudinal  kN/m 6,50 (± 13,00%) 7,20 (± 13,00%) 8,00 (±13,00%) 9,40 (±13,00%) 

10319) Transversal  kN/m 7,00 (± 13,00%) 7,70 (± 13,00%) 9,00 (±13,00%) 10,00 (±13,00%) 

Alargamiento  a  la  rotura.  (ISO Longitudinal  % 55,25 (± 7,00%) 50,58 (±15,00%) 52,00 (±15,00%) 51,00 (±15,00%) 

10319) Transversal  % 61,49 (± 6 %) 60,00 (±15,00%) 55,00 (±15,00%) 57 (±15,00%) 

Resistencia a perforación dinámica. (EN 13433)  mm 32,00 (+25,00%) 31, 20 (+25,00%) 29,60 (+25,00%) 28,00 (+25,00%) 

Resistencia a punzonamiento CBR (EN ISO 12236)  kN 1,17 (- 10,00) 1,23 (-10,00%) 1,33 (- 10,00%) 1,56 (- 10,00%) 

Medida abertura. (Porometría O90 (EN ISO 12956)  µm 71,00 (± 21,00) 68,00 (± 20,00) 65,00 (± 20,00) 61,00 (±20,00) 

Permeabilidad perpendicular al plano (EN ISO 11058)  m / s 0,117 (- 0,035) 0,115 (- 0,034) 0,110 (- 0,033) 0,110 (- 0,028) 

Permeabilidad  en  el  plano  (EN gradiente q20/1,0  
10-6 m2/s 

3,50*10-6 (- 30,00%) 4,60*10-6 (- 30,00%) 4,60*10-6 (-30,00%) 4,60*10-6 (-30,00%) 

ISO 12958) gradiente q200/1,0  1,09*10-6 (- 30,00%) 1,14*10-6 (- 30%) 1,41*10-6 (-30,00%) 1,41*10-6 (-30,00%) 
  

   Durabilidad 

  -A recubrir en el día de la instalación, para refuerzos, y en 3 meses para otras aplicaciones, 
   siempre que el geotextil no entre en contacto con sustancias químicas que lo degraden. 
 
  -Durabilidad prevista hasta 100 años, en suelos naturales con 4 ≤ pH ≤ 9, y una Tª≤ 25 ºC. 

 
OTRAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES.  GEOFIM PP   

      

  CÓDIGO PRODUCTO    83250 83251 83252 83253 

GEOFIM PP  Ud 90-11 100-12 110-13 125-15 
Gramaje (EN ISO 9864) – Masa superficial  g/m2 90,00 (± 10,00%) 100 (± 10 %) 110 (± 10 %) 125 (± 10%) 

Espesor bajo 2 kPa (EN ISO 9863-1)  mm 1,05 (± 23,80%) 1,11 (± 21,60%) 1,16(± 21,60%) 1,26 (± 20,00%) 

 Datos para rollos de ancho 1,83 m. (Para otros anchos, consultar)   

Longitud del rollo   m 100 100 100 100 

Diámetro del rollo. (Aproximado)   cm 33 34 36 38 

Peso del rollo. (Aproximado)   kg 16,5 18,5 20,2 23,0 

 
Geotextiles no tejidos, 100 % de polipropileno, fibras de alta tenacidad, con filamentos unidos mecánicamente por 

proceso de agujeteado y posterior tratamiento térmico. 
(*) Los rollos también se suministrarán con ancho de 2,75 o de 5,50 m. (Según demanda). 
 
La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendrá estas características como promedio. 
ChovA, S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA, S.A. se limita a la calidad del producto. 

En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra. 
Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión. Pág. 1/2 
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  GEOFIM PP   
       

CÓDIGO PRODUCTO   83255 83256 83257 83267 

GEOFIM PP  Ud 160-18 180-21 200-23 300-35 
Resistencia  a  la  tracción.  (ISO Longitudinal  kN/m 12,00 (±13,00%) 13,80 (±13,00%) 16,00 (±13,00%) 24,20 (±13,00%) 

10319) Transversal  kN/m 12,30 (±13,00%) 14,0 (±13,00%) 16,00 (±13,00%) 24,80 (±13,00%) 

Alargamiento  a  la  rotura.  (ISO Longitudinal  % 54,00 (± 15,00%) 54,00 (±15,00%) 54,00 (±15,00%) 58,00 (±15,00%) 

10319) Transversal  % 64,00 (±15,00%) 63,00 (±15,00%) 60,00 (±15,00%) 62,00 (±15,00%) 

Resistencia a perforación dinámica. (EN 13433)  mm 21,00 (+25,00) 20,00 (+ 25,00%) 18,12 (+25,00%) 11,28 (+25,00%) 

Resistencia a punzonamiento CBR (EN ISO 12236)  kN 2,00 (-10,00%) 2,20 (-10,00%) 2,34 (-10,00%) 3,93 (-10,00%) 

Medida abertura. (Porometría O90 (EN ISO 12956)  µm 61,00 (±18,00) 60,00 (±18,00) 60,00 (±18,00) 58,00 (±17,00) 

Permeabilidad perpendicular al plano (EN ISO 11058)  m / s 0,092 (- 0,028) 0,085 (- 0,026) 0,079 (- 0,024) 0,063 (-0,019) 

Permeabilidad  en  el  plano  (EN gradiente q20/1,0  
10-6 m2/s 

6,10*10-6 (- 30,00%) 6,10*10-6 (- 30,00%) 6,12 (- 30,00%) 7,80 (- 30,00%) 

ISO 12958) gradiente q200/1,0  1,70*10-6 (- 30,00%) 1,42*10-6 (- 30,00%) 2,78 (- 30,00%) 2,28 (- 30,00%) 
   

  - A recubrir en el día de la instalación, para refuerzos, y en 3 meses para otras 

   aplicaciones, siempre que el geotextil no entre en contacto con sustancias químicas 

Durabilidad   que lo degraden.    

  - Durabilidad prevista hasta 100 años, en suelos naturales con 4 ≤ pH ≤ 9, y una 

   temperatura ≤ 25 ºC.    

OTRAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES  GEOFIM PP   
      

CÓDIGO PRODUCTO   83255 83256 83257 83267 
GEOFIM PP  Ud 160-18 180-21 200-23 300-35 

Gramaje (EN ISO 9864) – Masa superficial  g/m2 160,00 (±10,00%) 180,00 (±10,00%) 200,00 (±10,00%) 300,00 (±10,00%) 

Espesor bajo 2 kPa (EN ISO 9863-1)  mm 1,51 (±17,90%) 1,63 (± 19,60%) 1,74 (± 20,00%) 2,40 (± 19,60%) 

 Datos para rollos de ancho 1,83 m. (Para otros anchos, consultar)  - 

Longitud del rollo   m 100 100 100 80 

Diámetro del rollo. (Aproximado)   cm 38 45 46 52 

Peso del rollo. (Aproximado)   kg 25,7 33,0 36,6 66 

 
Geotextiles no tejidos, 100 % de polipropileno, fibras de alta tenacidad, con filamentos unidos mecánicamente por 

proceso de agujeteado y posterior tratamiento térmico. 
 

(*) Los rollos también se suministrarán con ancho de 2,75 o de 5,50 m. (Según demanda). 

 
 
 

www.chova.com 
 
La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendrá estas características como promedio. 
ChovA, S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA, S.A. se limita a la calidad del producto. 

En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra. 
Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión 
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INFORMACIÓN COMPLETA DE LA LÁMINA POLITABER COMBI 40 

 

Ver “Declaración de Prestaciones – DoP” en: DoP_E_37450_13707_POLITABER_COMBI_40_v03 

Ver Marcado CE, completo, en: MCE_E_37450_13707_POLITABER_COMBI_40_v03 
 

ASFALTOS CHOVA, S.A. 
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3.  46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia 

Descripción de la lámina: 
Lámina de 1 m x 10 m y 4 kg/m2 de betún modificado con elastómeros, con armadura de fieltro de poliéster no tejido y reforzado, 

acabado interior plástico y exterior plástico. 
Colocar por adhesión mediante soplete. En sistemas “Adheridos” o “No Adheridos”, al soporte. 

Usos según: Normas UNE-EN 13707, 13859-1, 13969, 13970. DB HS6 “Protección frente a la exposición al radón” 
Producto con DAP nº 100.013, ecoetiqueta ambiental tipo III. Disponible en chova.com 

Recomendada para: lámina en sistema monocapa, bajo protección pesada; sistema bicapa, bajo protección pesada; 
lámina base en sistema bicapa, expuesto a la intemperie; monocapa en cubierta inclinada, bajo tejas; estanquidad de 
estructuras enterradas o barrera anticapilaridad o barrera contra vapor; barrera contra gas radón (lámina anti-radón). 

No recomendada para: lámina expuesta a la intemperie; lámina superior en cubierta ajardinada. 

ENSAYO MÉTODO VALOR UNIDAD TOLERANCIA 
Comportamiento frente a un fuego externo: EN 13501-5 : 2002 BROOF(t1) Documentación de A. Chova, 

comprobada por AENOR Reacción al fuego: EN 13501-1 : 2002 Clase E 
Estanquidad (10kPa y a 60kPa): EN 1928 : 2000 Pasa   
Resistencia a la tracción en: 

- dirección longitudinal: 
- dirección transversal: 

EN 12311-1 : 1999 
 

700 
450 

 
N / 5 cm 

 
± 200 
± 150 

Elongación en: 
- dirección longitudinal: 
- dirección transversal: 

EN 12311-1 : 1999 
 

45 
45 

 
% 

 
± 15 
± 15 

Resistencia a raíces (penetración de): EN 13948 : 2007 PND   
Resistencia a una carga estática: EN 12730 : 2001 ≥ 15 kg  
Resistencia al impacto:  EN 12691 : 2006 ≥ 1.000 mm  
Resistencia al desgarro: EN 12310-1 : 1999 --   
Resistencia de las juntas: (A la cizalla) EN 12317-1 : 1999 450 N / 5 cm ± 150 
Durabilidad: 

(Plegabilidad) 
(Resistencia a fluencia) 

EN 1296 : 1999 
EN 1109 : 1999 
EN 1110 : 1999 

 
-- 
-- 

 
 

 
 

Durabilidad térmica (envejecimiento artificial) 
Estanquidad a 10kPa (Tipo A) 
Estanquidad a 10kPa (Tipo T) 
Durabilidad agentes químicos 
Estanquidad a 10kPa (Tipo A) 
Estanquidad a 10kPa (Tipo T) 
Plegabilidad a bajas temperaturas: 

 
 
EN 1296/ EN 1928 

 
 

EN 1847/ EN 1928 
 
 
EN 1109 : 1999 

      
 
     Pasa 

Pasa 
 

Pasa 
Pasa 

 
≤ -15 

 
 
 
 
Pasa/No Pasa 

 
Pasa/No Pasa 

 
 

ºC 
 

 

Sustancias peligrosas: -- PND   

 
Pasa  Positivo o correcto;    PND  Prestación No Determinada;   --  No exigible 
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OTRAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA LÁMINA POLITABER COMBI 40 

Designación: UNE 104410 LBM-40-FP 
Defectos Visibles: EN 1850-1 Sin defectos visibles 
Masa por unidad de área: EN 1849-1 4,0 kg/m2 -5 / +10 % 
Dimensiones del rollo: (Longitud x Anchura) EN 1848-1 10  x  1 m ≥ 
Pérdida de gránulo: EN 12039 -- %  
Estabilidad dimensional: EN 1107-1 ≤ 0,4 %  
Resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas: EN 1110 ≥ 100 ºC  
Plegabilidad del mástico a bajas temperaturas EN 1109 ≤ -20 ºC  
Factor de resistencia a la humedad (µ) EN 1931 20.000   
Coeficiente de difusión frente al gas radón (*) ISO/DTS 11665-13 7 x 10 ^ -12   ± 2 x 10 ^ -12 
Espesor EN 1849-1 > 2  mm  

( 

(*) Informe 18294 de 07.09.2018 Ensayos en el Lab. Radioactividad Ambiental de la Universidad de Cantabria. 
 

INFORMACIÓN NO REGLAMENTARIA. (CE) 

 

 

Producto con Marca AENOR 
(Según UNE-EN 13707) 

 

 

Producto con DAP 
(Según ISO 14025 y EN UNE 15804 + A1) 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LÁMINA POLITABER COMBI 40 

 

4.  Film de plástico. Antiadherente 

3.  Fieltro de Poliéster, no tejido y reforzado, tipo 
150 g/m2 

2.  POLITABER - Betún elastómero SBS 

1.  Film de plástico. Antiadherente  

 

RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN, ADECUADAS AL “CTE”, SEGÚN: 
- DR del CTE, CEC, “Catálogo de Elementos Constructivos”, y 
- Norma UNE Pr104401: 2013, “Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante, 

con láminas bituminosas modificadas. Sistemas y puesta en obra.” 
- DIT Nº 578R/15: “POLITABER pendiente CERO”. 

 
En función del uso previsto de la cubierta o del elemento a tratar, las posibilidades habituales de uso recomendado de la lámina 
POLITABER COMBI 40, son las siguientes: 
 

CUBIERTA PLANA.- (Pendientes comprendidas entre 1 % y 5 %) 
 
- MEMBRANAS MONOCAPA, EN CUBIERTAS CON PROTECCIÓN PESADA: 
 
 - Cubiertas TRANSITABLES PARA PEATONES, previstas para soportar el tránsito restringido de peatones. 
 - Cubiertas TRANSITABLES PARA USO PÚBLICO Y DEPORTIVO, previstas para soportar el tránsito intensivo de uso 
público de peatones y, eventualmente, de vehículos. (Para este uso el sistema deberá ser adherido); 
 Según soluciones del “CEC”, Cubiertas de los tipos:  4.1.1,  4.1.2,  4.1.3  y  4.1.4 
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 Según Norma UNE 104401: 2013, membranas de los tipos:  MC-TP,  MI-TP,  MC-TI  y  MI-TI. 
 
La cubierta puede tener como acabado: baldosas, recibidas con mortero; baldosas, apoyadas sobre soportes (plots); losas filtrantes y 
aislantes, con XPS, INVERLOSA, como cubierta invertida visitable; capa de mortero; u otros, según diseño. (Peatonal) 
La cubierta puede tener como acabado: piedra natural o baldosa hidráulica, recibida con mortero; adoquín o listón de madera, sobre 
lecho de arena; hormigón o morteros filtrantes; aglomerado asfáltico; pavimentos deportivos; u otros, según diseño. (Uso público) 
 
 - Cubiertas NO TRANSITABLES, solo accesibles a profesionales de mantenimiento, de las cubiertas, de instalaciones, etc. 
 Según soluciones del “CEC”, Cubiertas de los tipos:  4.1.5 
 Según Norma UNE 104401: 2013, membranas de los tipos, MC-NT  y  MI-NT. 
La cubierta puede tener como acabado: grava; losas sueltas; placas ligeras; u otros, según diseño. 
 
Según la posición del aislamiento respecto de la membrana, podrá ser: 
 

- CONVENCIONAL. Soporte resistente, aislamiento y soporte base, y sobre el mismo la membrana. 
- INVERTIDA. La membrana, capa separadora, y el aislamiento, que deberá ser tipo XPS, poliestireno 

extruído, ChovAFOAM 300 M, del espesor adecuado según el DB-HE, o con aplicación de LOSAS 
FILTRANTES, INVERLOSA, que incluyen aislamiento XPS.  

Nota.- En todos los casos, se deberá incluir las capas separadoras/antipunzonantes definidas en el “CEC –CTE” 
 
 Para realizar una cubierta invertida y sobre el aislamiento aplicar baldosas recibidas con mortero, se deberá intercalar entre 
ambos elementos, una capa separadora/drenante, para asegurar la no adherencia. 
 
 - Cubiertas TRANSITABLES PARA VEHÍCULOS: las condiciones de estas membranas y la utilización, se recomienda verlas 
en los apartados específicos del “Manual de impermeabilización …”, de ChovA, o consultarlo al Departamento Técnico de ChovA, 
S. A. 
 
- MEMBRANAS BICAPA, EN CUBIERTAS CON PROTECCIÓN PESADA: 
 
Uso recomendado. Con membrana bicapa se puede ejecutar cubiertas con pendiente: entre 1% y 15% 
 
La lámina POLITABER COMBI 40, puede sustituir, en cualquiera de las membranas bicapa previstas para los usos indicados, a las 
láminas de Tipo LBM-30, por ser una mejora de prestaciones, aumento de masa. 
 

CUBIERTA PLANA.- (Pendientes comprendidas entre 5 % y 15 %) 
 
Son válidas las soluciones anteriores, salvo las excepciones: 

- la membrana siempre deberá ser ADHERIDA al soporte; 
- no se admitirá como protección pesada: ni grava ni cualquier otro acabado cuya estabilidad y funcionalidad 

no se garantice en el margen de pendientes indicado. 
 

CUBIERTA AJARDINADA.- (Pendientes comprendidas entre 1% y 5% ó  0 %, según DIT) 
 
- MEMBRANAS MONOCAPA, EN CUBIERTA AJARDINADA: 
 
La lámina POLITABER COMBI 40 no está recomendada para este uso. (No resistente a raíces)) 
 
- MEMBRANAS BICAPA, EN CUBIERTA AJARDINADA: 
 
Uso recomendado como lámina base y con lámina de acabado, POLITABER GARDEN COMBI. (Sistema adherido).’ 
 
 Según soluciones del “CEC”, Cubierta del tipo:  4.1.7 
 Según Norma UNE 104401: 2013, membranas de los tipos:  BC-AJ  y  BI-AJ. 

- Según DIT Nº 578R/15: “POLITABER pendiente CERO”, como lámina de base. 
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Sobre la membrana o el aislamiento, según diseño, se aplicara: A/ capa separadora; B/ capa drenante o retenedora de agua (Usar el 
tipo de ChovADREN adecuado); C/ capa filtrante y retenedora de finos; D/ capa de tierra vegetal. De espesor adecuado 
 
Según la posición del aislamiento respecto de la membrana, podrá ser: 
 

- CONVENCIONAL. El aislamiento sobre el soporte resistente y la membrana sobre el aislamiento. 
- INVERTIDA. El aislamiento sobre la membrana, en cuyo caso, el aislamiento deberá ser XPS, poliestireno 

extruído, ChovAFOAM 300 M, del espesor adecuado según el DB-HE.  
Nota.- En todos los casos, se deberá incluir las capas separadoras/antipunzonantes definidas en el “CEC –CTE” 
 

Condiciones de ejecución de la membrana impermeabilizante. 
 
Condiciones del soporte de las “Cubiertas transitables o no transitables”. 
 
Como soporte base de la membrana impermeabilizante puede utilizarse hormigón, mortero de cemento, elementos prefabricados de 
hormigón, hormigón celular, placas aislantes térmicas, arcilla expandida, mortero de áridos ligeros, etc. 
Si el soporte base es un material rígido, su resistencia a la compresión, como mínimo, será igual a 200 kPa (20.000 kg/m²). 
Si el soporte base son placas de aislamiento térmico, deberá ser resistente a la soldadura de las láminas, o aplicar una capa de 
protección, por ejemplo una capa de mortero, sobre capa separadora, estando éste armado. A su vez podrá constituir la capa de 
formación de pendientes. 
 
Preparación del soporte. Y condiciones de aplicación 
 
La membrana impermeabilizante podrá estar “adherida” o “no adherida” al soporte, según sistema específico. (En sistemas no 
adheridos, opcionalmente, puede disponerse una capa separadora y/o antipunzonante entre el soporte y la membrana). 
 
Para facilitar la adherencia de la impermeabilización al soporte base, se aplicará previamente una capa de imprimación asfáltica según 
las indicaciones del fabricante. (SUPERMUL o similar) 
- Puede aplicarse con brocha, cepillo o pulverizador. 
- Una capa única y ligera. (Consumo orientativo 150 – 250 g/m2) 

- La temperatura de aplicación no debe ser menor que 5 C. 
- No debe aplicarse cuando esté lloviendo se prevea que pueda producirse antes de su total secado. 
- El tiempo de secado dependerá del tipo de producto y de las condiciones ambientales. (Consultar la ficha técnica). 
 

  - Sistemas no adheridos. Se imprimarán todos los puntos singulares. 
 - Sistemas adheridos. Se imprimará toda la superficie a impermeabilizar. 

 
No debe aplicarse las láminas cuando el soporte esté húmedo, cuando esté lloviendo o con viento fuerte, o cuando la temperatura 
ambiente sea inferior a -5 ºC. 
 
Se iniciará la impermeabilización ejecutando los puntos singulares siguientes: desagües o sumideros, refuerzos perimetrales, esquinas 
o rincones, juntas de dilatación, etc. (Todos ellos serán “adheridos”) 
 
En general, para los preparativos previos se podrá consultar el “Manual de impermeabilización …”, de ChovA. 
 
Replanteo y colocación de las capas de láminas. 
 
La membrana debe colocarse, preferentemente, en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Las distintas capas 
de la impermeabilización deben colocarse siempre en la misma dirección y a cubrejuntas. 
En cada faldón, las láminas de cada capa deben empezar a colocarse por la parte más baja del mismo, y continuarse hasta 
terminar una hilera, realizando solapes en las uniones entre piezas. Debe continuarse colocando nuevas hileras en sentido 
ascendente hasta la limatesa, de manera tal que cada hilera solape sobre la anterior. Los solapes deben quedar a favor de la 
corriente de agua. La colocación de las láminas debe hacerse de tal forma que ningún solape transversal entre láminas de cada hilera 
resulte alineado con ninguno de los de las hileras contiguas. 
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La membrana impermeabilizante podrá estar adherida o no adherida, al soporte. En sistemas adheridos se aplicará previamente una 
imprimación, tipo SUPERMUL o similar. Se aplicará una única capa y muy ligera. 
En sistemas no adheridos, opcionalmente, puede disponerse una capa separadora y/o antipunzonante. 
 
Membrana monocapa. 
 

Membrana monocapa. 
 
Pendiente entre 1 % y 5 %. 
 
Debe colocarse una capa de láminas realizando los 
solapes entre ellas. 
Los solapes longitudinales deberán tener una 
anchura nominal de 8 ± 1 cm, los. 
Los solapes transversales deberán tener una 
anchura nominal de 10 ± 1 cm. (Ver figura) 

 

 
Inicio. Extendido de las láminas. 
 
 Se extiende la primera lámina sobre la cubierta, partiendo del punto más bajo de la pendiente. (Se evitará, en la confluencia con la 
bajante, que los solapes coincidan con la misma). A continuación se extienden las siguientes hasta llegar al perímetro de la cubierta, 
realizando los solapes transversales, y completando la hilera. Se desenrolla el siguiente rollo de lámina, colocándolo paralelo al anterior, 
realizando la 2ª hilera. Los bordes del principio y final del rollo no deben coincidir con los del contiguo. Se repite el procedimiento, hasta 
cubrir completamente la superficie que se impermeabiliza. 
 
Sistema no adherido. 
Las láminas deben adherirse entre sí en los solapes y al soporte en todos los puntos singulares. Se calientan los bordes de las láminas, 
con ayuda del soplete hasta que se funda el material antiadherente y que el mástico de la lámina esté suficientemente reblandecido, y 
se presiona hasta que el mástico fundido sobresalga por los bordes. Se repasa con el paletín. Y se repite el proceso con las siguientes 
hileras de láminas. 
Los sistemas “no adheridos” serán admisibles para cubiertas cuyo uso previsto sea: “No transitable” o “Transitable peatonal privado”. 
 
Sistema adherido. 
La lámina debe aplicarse soldándola por calentamiento sobre la imprimación de la base. Se calienta la lámina con ayuda del soplete 
hasta que se funda el material antiadherente y que el mástico de la lámina esté suficientemente reblandecido, al mismo tiempo se va 
desenrollando la lámina y se presiona contra el soporte hasta que el mástico fundido sobresalga por los bordes. Y se repite el proceso 
con las siguientes hileras de láminas. 
Los sistemas “adheridos” serán obligatorios para el resto de los usos, y admisibles para los usos anteriores. 
 
Acabado de la membrana. 
La membrana ya aplicada en toda la superficie de la cubierta, se rematará con la entrega a paramentos, según corresponda a la 
solución prevista. 
Se podrá consultar el “Manual de impermeabilización …”, de ChovA, para ver los distintos tipos de acabado. 
 
Membrana bicapa. 
 
Inicio. Extendido de las láminas. 
 
En este sistema, una vez completada la 1ª capa de láminas. Se aplicará la 2ª capa de láminas, POLITABER COMBI 40. Y debe 
aplicarse soldándola por calentamiento sobre la 1ª capa aplicada. Se calienta la lámina con ayuda del soplete hasta que se funda el 
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material antiadherente y que el mástico de la lámina esté suficientemente reblandecido, al mismo tiempo se va desenrollando la lámina 
y se presiona contra el soporte hasta que el mástico fundido sobresalga por los bordes. Y se repite el proceso con las siguientes hileras 
de láminas. (Ver figura) 
 

Membrana bicapa. 
 
Pendiente 0 % y entre 1 % y 5 %. 
 
Se aplicará la 1ª capa de láminas, realizando los 
solapes, longitudinales y transversales, que deberán 
tener una anchura nominal de 8 ± 1 cm. 
Las láminas de la 2ª capa, siempre, se aplicarán en 
la misma dirección que las de la 1ª, y deberán tener 
sus solapes longitudinales desplazados con 
respecto a los de la primera, aproximadamente igual 
a la mitad del ancho de la lámina. 
Los solapes longitudinales y transversales, 
asimismo, deberán  tener una anchura nominal de 8 
± 1 cm. (Ver figura) 

 
 
Materiales de acabado. 
Sobre la membrana se aplicará una capa separadora y/o antipunzonante y las capas de acabado previstas en proyecto. 
En el supuesto de cubierta invertida, se aplicará un geotextil separador sobre la membrana y los paneles de poliestireno extruído, XPS, 
ChovAFAOM 300 M de espesor previsto. Y sobre éstos, la capa separadora y/o antipunzonante y las capas de acabado. (No aplicar 
capas de poliuretano proyectado sobre la lámina, ni otros materiales no previstos en el CTE, ni en documentos o normas aplicables, 
para la puesta en obra). 
 
 

CUBIERTA PLANA LIGERA.- (Pendientes comprendidas entre 1 % y 15 %) 
 

- MEMBRANAS MONOCAPA, EN CUBIERTAS CON PROTECCIÓN LIGERA: 
 
La lámina POLITABER COMBI 40 no está recomendada para este uso. (No apta para quedar expuesta a la intemperie) 
 
- MEMBRANAS BICAPA, EN CUBIERTAS CON PROTECCIÓN LIGERA: 
 
La lámina POLITABER COMBI 40, puede sustituir en cualquiera de las membranas bicapa previstas para los usos indicados, a las 
láminas de base de Tipo LBM-30, por ser una mejora de prestaciones, aumento de masa. La lámina de acabado será LBM/40-G. 
 
 
 - Cubiertas NO TRANSITABLES, solo accesibles a profesionales de mantenimiento, de las cubiertas, de instalaciones, etc. 
 Según soluciones del “CEC”, Cubiertas del tipo:  4.1.6 
 Según Norma UNE 104401: 2013, membrana del tipo, BA-NT. 
 
Condiciones de las “Cubiertas no transitables de protección ligera”. 
 
Las condiciones y la aplicación son equivalentes a las de las cubiertas con protección pesada, salvo las excepciones: 

- la membrana siempre deberá ser adherida al soporte. (No es admisible una solución “no adherida”) 
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CUBIERTA INCLINADA.- (Pendientes comprendidas entre 15 % y 40 %) 
 
Cubiertas inclinadas, de protección ligera. 
 

La lámina POLITABER COMBI 40, no está recomendada para este uso. En ninguno de los casos. 
 

Cubiertas inclinadas, con elementos discontinuos. Protección pesada o no. 
 

Son las cubiertas diseñadas para evacuar el agua con ayuda de la pendiente y acabadas con elementos discontinuos de cobertura. 
 

La lámina POLITABER COMBI 40 está recomendada solo en caso de membrana monocapa bajo: teja u otra protección discontinua. 
Con rastreles, cubierta invertida, etc. También bajo Tegola Americana, placa bituminosa. 
(No recomendable con tejas amorteradas sobre la lámina. Posibilidad de deslizamiento). 
 

 - Cubiertas NO TRANSITABLES, con protección de tejas u otro elemento discontinuo, sobre rastreles, etc. 
 Según soluciones del “CEC”, Cubiertas del tipo:  4.1.9,  4.1.11  y  4.1.12 
 Según Norma UNE 104401: 2013, membrana del tipo, MC-TE,  MI-TE  y  BC-PB. 
 

Condiciones del soporte de las “Cubiertas inclinadas”. 
 

Como soporte base de la membrana impermeabilizante puede utilizarse hormigón, mortero de cemento, tablero de madera o cerámico, 
placas aislantes térmicas, etc. Si el soporte base son placas de aislamiento térmico, deberá ser resistente a la soldadura de las láminas, 
o aplicar una capa de protección, por ejemplo una capa de mortero, estando éste armado. 
 

La membrana impermeabilizante deberá estar adherida o fijada mecánicamente, al soporte. En sistemas adheridos se aplicará 
previamente una imprimación, tipo SUPERMUL o similar. Se aplicará una única capa y muy ligera. No se aplicará en caso de utilizar 
placas aislantes soldables, LAROC S. 
 

Cuando se trate de una cubierta invertida, las placas de aislamiento térmico deberán ser de poliestireno extruído, XPS, ChovAFOAM 
300. El acabado de los paneles será la cara superior lisa, con tejas en rastreles, o acabado ranurado, con tejas amorteradas. 
 

Si se pisa sobre la membrana, en los desplazamientos, se deberán adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar caídas. 
 

Forma de colocación en cubierta inclinada 
 
Se realizará según lo establecido en cubierta plana, con las siguientes condiciones: 

- Las hileras de lámina se colocarán en la dirección de la pendiente; 
- Se iniciará la aplicación, preferentemente, desde el borde correspondiente a vientos dominantes; 
- La lámina siempre deberá ser adherida; 
- Para pendientes comprendidas entre 15 % y 40 %, además, se fijará mecánicamente en los solapes transversales y la 

distancia entre fijaciones contiguas será de 30 cm como máximo, y estarán situadas aproximadamente en la mitad del 
ancho de la banda de solape y a 4 cm, como mínimo, del borde de la lámina; 
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Membrana monocapa. 
 
Pendiente entre 15 % y  40 %. 
 
Debe colocarse una capa de láminas realizando los 
solapes entre ellas. 
Los solapes longitudinales y transversales deberán 
tener una anchura nominal de 8 ± 1 cm. 
Fijaciones mecánicas en el solape transversal. (Ver 
figura) 

 

 
Deberá considerarse además: 
 - en la cumbrera y en los solapes, además de adherirse, la lámina deberá fijarse mecánicamente; 
 - cuando el extremo superior de la lámina remonte un paramento, también deberá fijarse mecánicamente; 

- entre el clavo y el borde de la lámina deberá haber una distancia de 4 cm, como mínimo; 
 - las fijaciones deben penetrar en el soporte resistente 15 mm, como mínimo, dependiendo de la naturaleza y cohesión del 

mismo. 
La adherencia de los solapes se realizará con soldadura por calentamiento. Se hará un repaso del mismo, calentando el borde del 
solape y sellándolo con el paletín. 
 
 

MUROS Y CIMENTACIONES. 
 

El tratamiento en muros y cimentaciones tiene unas exigencias en función del nivel freático el terreno y la profundidad de la cimentación. 
Consultar condiciones y exigencias. 
 
La lámina POLITABER COMBI 40 está recomendada como membrana monocapa, o constituyente de una bicapa, por mejora, en los 
casos previstos. En función del nivel freático, respecto de la cimentación. 
 
La aplicación de la lámina para formar la membrana se ajustará a la casuística de cubierta plana, en cimentaciones, y cubierta inclinada 
–realmente es la vertical- en muros. En este caso las láminas, se aplicarán en la dirección de abajo-arriba y siempre adheridas. (Por 
otra parte, en general, NO se exige una fijación mecánica). 
Para muros de altura considerable, en las condiciones de aplicación, siempre prevalecerán las exigencias de seguridad en el trabajo, 
a costa de aplicar piezas de dimensiones más reducidas, frente a la aplicación de rollos completos. Pero, asegurando una correcta 
adherencia al muro y el sellado efectivo en los solapes. 
 
Además, la lámina POLITABER COMBI 40 está recomendada como barrera frente al gas radón, según el requisito establecido por el 
Proyecto de Real Decreto ANEJO II – Documento Básico HS Salubridad – Sección HS 6 Protección frente a la exposición al radón. 
Dicha recomendación se basa en que dicha lámina cumple los dos requisitos establecidos por el apartado 3.1.1.2 de dicho documento, 
para las barreras frente al gas radón de tipo lámina. Los cuales son: 

 Coeficiente de difusión frente al gas radón menor que 10 ^ -11  m2/s 

 Espesor mínimo de 2 mm 
 
Siempre, en caso de dudas, consultar previamente con el Departamento Técnico de ChovA, S. A. 
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GENERALIDADES. EJECUCIÓN DE LA MEMBRANA Y APLICACIÓN DE LA PROTECCIÓN PESADA, EN SU CASO. 
 

- En la cubierta, mantener los rollos de pie, hasta su aplicación, en el palet original, y no apilar palets encima de otros. 
 - No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales, 
en particular cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople 
viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a: 

  a) + 5 ºC cuando se empleen emulsiones de base acuosa; 
  b) - 5 ºC cuando se empleen láminas de betún modificado. 
 - Se deberá tener una superficie convenientemente uniforme, llana y sin resaltes, limpia, y seca. 

- Durante la ejecución, siempre se deberá realizar el sellado de la membrana al término de la jornada y, especialmente 
en el caso que amenace lluvia. 

- Se deberá hacer la prueba de estanquidad, una vez acabada la membrana. Se recomienda: 
 - En cubierta plana, inundación de la cubierta durante 24 h., al menos, y como máximo, unas 48 h. (En caso 

de riesgo de lluvia, se debería posponer la prueba, para evitar sobrecargas en la cubierta). 
 - En cubierta inclinada, riego de la cubierta durante 48 h., al menos, y como máximo, unas 72 h. 
- Para evitar la adherencia entre la membrana y la protección, se deberá emplear una capa separadora, recomendamos 

un geotextil tipo GEOFIM 150 o superior. Después se procederá a la aplicación de la protección elegida. Utilizarla también para 
separar capas diferentes, por ejemplo PUR proyectado, etc. No adherir a la lámina. 

- La aplicación de la protección pesada se deberá realizar lo antes posible, y se recomienda no dejar transcurrir más de 
72 horas sin proteger la membrana. Especialmente en el caso de membranas NO ADHERIDAS. 

- En cubiertas con membranas no adheridas o en cubierta invertida, se deberá comprobar que las capas de protección 
realizan una efecto de lastrado suficiente para proteger de los efectos de succión del viento. 
 - Se deberá colocar los cubrejuntas, antes de aplicar la protección, sobre la junta de dilatación. Si está sobreelevada, 
se deberá proteger de manera adecuada. 

- El acopio de materiales de protección, se deberá realizar atendiendo a no dañar la membrana, y distribuirlos evitando 
sobrecargas puntuales. No depositando encima de la membrana: bidones, tablones, picos, palas, etc., que puedan deteriorarla. 
 - Durante la aplicación de los mismos, se deberá evitar realizar sobre la membrana actuaciones que puedan dañarla, 
tales como cortar baldosa, paneles de aislamiento, etc., debiéndose tomar las precauciones necesarias. 
 - Los elementos de protección deben colocarse con juntas entre ellos, para permitir el paso de agua y la libre dilatación 
de materiales. 

- Se deberá realizar un mantenimiento posterior de la cubierta, en los periodos previstos en la normativa o en el CTE. 
 

CONDICIONES DE SEGURIDAD. 
 
En lo relativo a las condiciones de seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos, se aplicará lo establecido en la legislación 
vigente en lo relativo a la Prevención de Riesgos Laborales. Las láminas bituminosas no están considerados productos peligrosos, 
tóxicos o inflamables. Producto NO PELIGROSO según la reglamentación de transporte. 
El personal que realiza el sistema de impermeabilización debe conocer los riesgos que entraña su ejecución y el método correcto 
de puesta en obra de las unidades integrantes de la cubierta, todo ello dentro del marco normativo global en materia de seguridad 
y de salud a que está obligado el contratista general de la obra. 
 
 Todas las soluciones indicadas, las condiciones y los comentarios de aplicación se ajustan a: 

- DR del CTE, CEC, “Catálogo de Elementos Constructivos”, y 
- Norma UNE 104401: 2013, “Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante, con láminas 

bituminosas modificadas. Sistemas y puesta en obra.” (Documento de AENOR) 
- DIT Nº 578R/15: “POLITABER pendiente CERO”. 
- DB HS6 Protección frente a la exposición al gas radón 

La lámina bituminosa es un componente de la membrana impermeabilizante. Las soluciones de impermeabilización son 
responsabilidad del proyecto. Si bien, la información incluida está destinada a describir las condiciones habituales de uso de los 
productos. En cuanto a la puesta en obra, asimismo, se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la impermeabilización, 
especificados en las normas aplicables. La información facilitada está extraída de la normativa vigente. 

La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y a los controles externos de la Marca AENOR. Este 
producto mantendrá estas características como promedio. ChovA, S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía 
de ChovA, S.A. se limita a la calidad del producto. 

En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la impermeabilización 
especificados en las normas aplicables, tanto en composición de las membranas como en la realización de las mismas. 

Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión. 



 

POLITABER 
VEL 30 

LÁMINA DE BETÚN MODIFICADO CON ELASTÓMEROS. 
LBM (SBS). LÁMINA ELASTOMÉRICA 

FICHA TÉCNICA  Nº 31060 - REVISIÓN 8/16 – 08/01/2020 
 

Página  1  de 8 

 

INFORMACIÓN COMPLETA DE LA LÁMINA POLITABER VEL 30 

 

Ver “Declaración de Prestaciones – DoP” en: DoP_E_31060_13707_POLITABER_VEL30_v02 

Ver Marcado CE, completo, en: MCE_E_31060_13707_POLITABER_VEL30_v02 

ASFALTOS CHOVA, S.A. 
Ctra. Tavernes a Liria, km 4,3.  46760 TAVERNES DE LA VALLDIGNA. Valencia 

Descripción de la lámina: 
Lámina de 1 m x 12 m y 3 kg/m2 de betún modificado con elastómeros, con armadura de fieltro de fibra de vidrio, acabado interior 

plástico y exterior plástico. Colocar por adhesión mediante soplete.  
Colocar por adhesión mediante soplete. En sistemas “Adheridos” o “No Adheridos”, al soporte. 

Usos según: Normas UNE-EN 13707 , 13859-1 , 13969 y 13970 
Producto con DAP nº100.013, ecoetiqueta ambiental tipo III. Disponible en chova.com 

 
Recomendada para: lámina en sistema bicapa bajo protección pesada; lámina base en sistema bicapa expuesto a la 

intemperie; monocapa en cubierta inclinada, bajo tejas; estanquidad de estructuras enterradas o barrera anticapilaridad; 
barrera contra vapor. 

No recomendada para: sistema monocapa; lámina superior en sistema bicapa expuesto a la intemperie; lámina superior 
en cubierta ajardinada. 

ENSAYO MÉTODO VALOR UNIDAD TOLERANCIA 
Comportamiento frente a un fuego externo: EN 13501-5 : 2002 BROOF(t1) Documentación de A. Chova, 

comprobada por AENOR Reacción al fuego: EN 13501-1 : 2002 Clase E 
Estanquidad (10 kPa y a 60 kPa): EN 1928 : 2000 Pasa   
Resistencia a la tracción en: 

- dirección longitudinal: 
- dirección transversal: 

EN 12311-1 : 1999 
 

350 
250 

 
N / 5 cm 

 
± 100 
± 100 

Elongación en: 
- dirección longitudinal: 
- dirección transversal: 

EN 12311-1 : 1999 
 

-- 
-- 

  

Resistencia a raíces (penetración de): EN 13948 : 2007 PND   
Resistencia a una carga estática: EN 12730 : 2001 PND   
Resistencia al impacto:  EN 12691 : 2006 PND   
Resistencia al desgarro: EN 12310-1 : 1999 --   
Resistencia de las juntas: (A la cizalla) EN 12317-1 : 1999 --   
Durabilidad: 

(Plegabilidad) 
(Resistencia a fluencia) 

EN 1296 : 1999 
EN 1109 : 1999 
EN 1110 : 1999 

 
-- 
-- 

  

Durabilidad térmica (envejecimiento artificial) 
Estanquidad a 10 kPa (Tipo A) 
Estanquidad a 60 kPa (Tipo T) 

EN 1296/EN 1928  
 

Pasa 
Pasa 

Pasa/No Pasa  

Durabilidad agentes químicos 
Estanquidad a 10 kPa (Tipo A) 
Estanquidad a 60 kPa (Tipo T) 

EN 1847/EN1928 
 

Pasa 
Pasa 

Pasa/No Pasa  

Plegabilidad a bajas temperaturas: EN 1109 : 1999 ≤ -15 ºC  
Sustancias peligrosas: -- PND   

 

Pasa  Positivo o correcto;    PND  Prestación No Determinada;   --  No exigible 
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OTRAS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA LÁMINA POLITABER VEL 30 

Designación: UNE 104410 LBM-30-FV 
Defectos Visibles: EN 1850-1 Sin defectos visibles 
Masa por unidad de área: EN 1849-1 3,0 kg/m2 -5 / +10 % 
Dimensiones del rollo: (Longitud x Anchura) EN 1848-1 12  x  1 m ≥ 
Pérdida de gránulo: EN 12039 -- %  
Estabilidad dimensional: EN 1107-1 -- %  
Resistencia a la fluencia a elevadas temperaturas: EN 1110 ≥ 100 ºC  
Factor de resistencia a la humedad (µ) EN 1931 20.000   
Plegabilidad del mástico a bajas temperaturas EN 1109 : 1999 ≤ -20 ºC  

 
 

INFORMACIÓN NO REGLAMENTARIA. (CE) 

 

 

Producto con Marca AENOR 
(Según UNE-EN 13707) 

 
 

 

 Producto con DAP 
(Según ISO 14025 y EN UNE 15804+A1) 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA LÁMINA POLITABER VEL 30 
 

 

4.  Film de plástico. Antiadherente 

3.  Fieltro de Fibra de Vidrio, tipo 60 g/m2 

2.  POLITABER - Betún elastómero SBS 

1.  Film de plástico. Antiadherente  

 

RECOMENDACIONES DE UTILIZACIÓN, ADECUADAS AL “CTE”, SEGÚN: 
- DR del CTE, CEC, “Catálogo de Elementos Constructivos”, y 
- Norma UNE 104401: 2013, “Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante, con 

láminas bituminosas modificadas. Sistemas y puesta en obra.” 
- DIT Nº 578R/15: “POLITABER pendiente CERO”. 

 

En función del uso previsto de la cubierta o del elemento a tratar, las posibilidades habituales de uso recomendado de la lámina 
POLITABER VEL 30, son las siguientes: 
 

CUBIERTA PLANA.- (Pendientes comprendidas entre 0 % y 5 %). La pendiente 0%, acreditada por el DIT. 
 

- MEMBRANAS MONOCAPA, EN CUBIERTAS CON PROTECCIÓN PESADA: 
 

La lámina POLITABER VEL 30 no está recomendada para este uso. (No se admiten láminas de masa menor de 4 kg/m2) 
 

- MEMBRANAS BICAPA, EN CUBIERTAS CON PROTECCIÓN PESADA: 
 

Uso recomendado. Con membrana bicapa se puede ejecutar cubiertas con pendiente: entre 1% y 5% ó 0 %, (Según DIT Nº 578R/15) 
 

La membrana, bicapa, debe estar formada por 2 capas de láminas: 
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 - la POLITABER VEL 30 de capa base; 
 - y una POLITABER POL PY 30 o COMBI 30, como capa superior. 
 

 - Cubiertas TRANSITABLES PARA PEATONES, previstas para soportar el tránsito restringido de peatones. 
 - Cubiertas TRANSITABLES PARA USO PÚBLICO Y DEPORTIVO, previstas para soportar el tránsito intensivo de uso 
público de peatones y, eventualmente, de vehículos. (Para este uso el sistema deberá ser adherido); 
 Según soluciones del “CEC”, Cubiertas de los tipos:  4.1.1,  4.1.2,  4.1.3  y  4.1.4 
 Según Norma UNE 104401: 2013, membranas de los tipos:  BC-TP,  BI-TP,  BC-TI  y  BI-TI. 
 

La cubierta puede tener como acabado: baldosas, recibidas con mortero; baldosas, apoyadas sobre soportes (plots); losas filtrantes y 
aislantes, con XPS, INVERLOSA, como cubierta invertida visitable; capa de mortero; u otros, según diseño. (Peatonal) 
La cubierta puede tener como acabado: piedra natural o baldosa hidráulica, recibida con mortero; adoquín o listón de madera, sobre 
lecho de arena; hormigón o morteros filtrantes; aglomerado asfáltico; pavimentos deportivos; u otros, según diseño. (Uso público) 
 

 - Cubiertas NO TRANSITABLES, solo accesibles a profesionales de mantenimiento, de las cubiertas, de instalaciones, etc. 
 Según soluciones del “CEC”, Cubiertas de los tipos:  4.1.5 
 Según Norma UNE 104401 : 2013, membranas de los tipos, MC-NT  y  MI-NT. 
La cubierta puede tener como acabado: grava; losas sueltas; placas ligeras; u otros, según diseño. 
 
 

Según la posición del aislamiento respecto de la membrana, podrá ser: 
 

- CONVENCIONAL. Soporte resistente, aislamiento y soporte base, y sobre el mismo la membrana. 
- INVERTIDA. La membrana, capa separadora, y el aislamiento, que deberá ser tipo XPS, poliestireno 

extruído, ChovAFOAM 300 M, del espesor adecuado según el DB-HE, o con aplicación de LOSAS 
FILTRANTES, INVERLOSA, que incluyen aislamiento XPS.  

Nota.- En todos los casos, se deberá incluir las capas separadoras/antipunzonantes definidas en el “CEC –CTE” 
 
 Para realizar una cubierta invertida y sobre el aislamiento aplicar baldosas recibidas con mortero, se deberá intercalar entre 
ambos elementos, una capa separadora/drenante, para asegurar la no adherencia. 
 
 - Cubiertas TRANSITABLES PARA VEHÍCULOS: 
 

La lámina POLITABER VEL 30 no está recomendada para este uso. 
 

 

CUBIERTA PLANA.- (Pendientes comprendidas entre 5 % y 15 %) 
 
Son válidas las soluciones anteriores, salvo las excepciones: 

- la membrana siempre deberá ser ADHERIDA al soporte; 
- no se admitirá como protección pesada: ni grava ni cualquier otro acabado cuya estabilidad y funcionalidad 

no se garantice en el margen de pendientes indicado. 
 

CUBIERTA AJARDINADA.- (Pendientes comprendidas entre 1% y 5% ó  0 %, según DIT) 
 
- MEMBRANAS MONOCAPA, EN CUBIERTA AJARDINADA: 
 
La lámina POLITABER VEL 30 no está recomendada para este uso. (No resistente a raíces)) 
 
- MEMBRANAS BICAPA, EN CUBIERTA AJARDINADA: 
 
Uso recomendado como lámina base y con lámina de acabado, POLITABER GARDEN COMBI. (Sistema adherido). 
 
 Según soluciones del “CEC”, Cubierta del tipo:  4.1.7 
 Según Norma UNE 104401: 2013, membranas de los tipos:  BC-AJ  y  BI-AJ. 

Según DIT Nº 578R/15: “POLITABER pendiente CERO”, como lámina de base. 
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Sobre la membrana o el aislamiento, según diseño, se aplicara: A/ capa separadora; B/ capa drenante o retenedora de agua (Usar el 
tipo de ChovADREN adecuado); C/ capa filtrante y retenedora de finos; D/ capa de tierra vegetal. De espesor adecuado 
 
Según la posición del aislamiento respecto de la membrana, podrá ser: 
 

- CONVENCIONAL. Soporte resistente, aislamiento y soporte base, y sobre el mismo la membrana. 
- INVERTIDA. La membrana, capa separadora, y el aislamiento, que deberá ser tipo XPS, poliestireno 

extruído, ChovAFOAM 300 M, del espesor adecuado según el DB-HE.  
Nota.- En todos los casos, se deberá incluir las capas separadoras/antipunzonantes definidas en el “CEC –CTE” 
 

Condiciones de ejecución de la membrana impermeabilizante. 
 
Condiciones del soporte de las “Cubiertas transitables o no transitables”. 
 
Como soporte base de la membrana impermeabilizante puede utilizarse hormigón, mortero de cemento, elementos prefabricados de 
hormigón, hormigón celular, placas aislantes térmicas, arcilla expandida, mortero de áridos ligeros, etc. 
Si el soporte base es un material rígido, su resistencia a la compresión, como mínimo, será igual a 200 kPa (20.000 kg/m²). 
Si el soporte base son placas de aislamiento térmico, deberá ser resistente a la soldadura de las láminas, o aplicar una capa de 
protección, por ejemplo una capa de mortero, sobre capa separadora, estando éste armado. A su vez podrá constituir la capa de 
formación de pendientes. 
 
Preparación del soporte. Y condiciones de aplicación 
 
La membrana impermeabilizante podrá estar “adherida” o “no adherida” al soporte, según sistema específico. (En sistemas no 
adheridos, opcionalmente, puede disponerse una capa separadora y/o antipunzonante entre el soporte y la membrana). 
 
Para facilitar la adherencia de la impermeabilización al soporte base, se aplicará previamente una capa de imprimación asfáltica según 
las indicaciones del fabricante. (SUPERMUL o similar) 
- Puede aplicarse con brocha, cepillo o pulverizador. 
- Una capa única y ligera. (Consumo orientativo 150 – 250 g/m2) 

- La temperatura de aplicación no debe ser menor que 5 C. 
- No debe aplicarse cuando esté lloviendo se prevea que pueda producirse antes de su total secado. 
- El tiempo de secado dependerá del tipo de producto y de las condiciones ambientales. (Consultar la ficha técnica). 
 

  - Sistemas no adheridos. Se imprimarán todos los puntos singulares. 
 - Sistemas adheridos. Se imprimará toda la superficie a impermeabilizar. 

 
No debe aplicarse las láminas cuando el soporte esté húmedo, cuando esté lloviendo o con viento fuerte, o cuando la temperatura 
ambiente sea inferior a -5 ºC. 
 
Se iniciará la impermeabilización ejecutando los puntos singulares siguientes: desagües o sumideros, refuerzos perimetrales, esquinas 
o rincones, juntas de dilatación, etc. (Todos ellos serán “adheridos”) 
 
En general, para los preparativos previos se podrá consultar el “Manual de impermeabilización …”, de ChovA. 
 
Replanteo y colocación de las capas de láminas. 
 
La membrana debe colocarse, preferentemente, en dirección perpendicular a la línea de máxima pendiente. Las distintas capas 
de la impermeabilización deben colocarse siempre en la misma dirección y a cubrejuntas. 
En cada faldón, las láminas de cada capa deben empezar a colocarse por la parte más baja del mismo, y continuarse hasta 
terminar una hilera, realizando solapes en las uniones entre piezas. Debe continuarse colocando nuevas hileras en sentido 
ascendente hasta la limatesa, de manera tal que cada hilera solape sobre la anterior. Los solapes deben quedar a favor de la 
corriente de agua. La colocación de las láminas debe hacerse de tal forma que ningún solape transversal entre láminas de cada hilera 
resulte alineado con ninguno de los de las hileras contiguas. 
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Membrana bicapa. 
 
Pendiente 0 % y entre 1 % y 5 %. 
 
Se aplicará la 1ª capa de láminas, realizando los 
solapes, longitudinales y transversales, que deberán 
tener una anchura nominal de 8 ± 1 cm. 
Las láminas de la 2ª capa, siempre, se aplicarán en 
la misma dirección que las de la 1ª, y deberán tener 
sus solapes longitudinales desplazados con 
respecto a los de la primera, aproximadamente igual 
a la mitad del ancho de la lámina. 
Los solapes longitudinales y transversales, 
asimismo, deberán  tener una anchura nominal de 8 
± 1 cm. (Ver figura) 

 
 
Inicio. Extendido de las láminas. 
 
1ª capa de láminas. Se extiende la primera lámina sobre la cubierta, partiendo del punto más bajo de la pendiente. (Se evitará, en la 
confluencia con la bajante, que los solapes coincidan con la misma, en ambas capas). A continuación se extienden las siguientes hasta 
llegar al perímetro de la cubierta, realizando los solapes transversales, y completando la hilera. Se desenrolla el siguiente rollo de 
lámina, colocándolo paralelo al anterior, realizando la 2ª hilera. Los bordes del principio y final del rollo no deben coincidir con los del 
contiguo. Se repite el procedimiento, hasta cubrir completamente la superficie que se impermeabiliza. 
La 2ª capa de láminas, que será del tipo LBM-30-FP, debe aplicarse soldándola por calentamiento sobre la 1ª capa aplicada. Se 
calienta la lámina con ayuda del soplete hasta que se funda el material antiadherente y que el mástico de la lámina esté suficientemente 
reblandecido, al mismo tiempo se va desenrollando la lámina y se presiona contra el soporte hasta que el mástico fundido sobresalga 
por los bordes. Y se repite el proceso con las siguientes hileras de láminas. 
 
Sistema no adherido. 
Las láminas deben adherirse entre sí en los solapes y al soporte en todos los puntos singulares. Se calientan los bordes de las láminas, 
con ayuda del soplete hasta que se funda el material antiadherente y que el mástico de la lámina esté suficientemente reblandecido, y 
se presiona hasta que el mástico fundido sobresalga por los bordes. Se repasa con el paletín. Y se repite el proceso con las siguientes 
hileras de láminas. 
Los sistemas “no adheridos” serán admisibles para cubiertas cuyo uso previsto sea: “No transitable” o “Transitable peatonal privado”. 
 
Sistema adherido. 
La lámina debe aplicarse soldándola por calentamiento sobre la imprimación de la base. Se calienta la lámina con ayuda del soplete 
hasta que se funda el material antiadherente y que el mástico de la lámina esté suficientemente reblandecido, al mismo tiempo se va 
desenrollando la lámina y se presiona contra el soporte hasta que el mástico fundido sobresalga por los bordes. Y se repite el proceso 
con las siguientes hileras de láminas. 
Los sistemas “adheridos” serán obligatorios para el resto de los usos, y admisibles para los usos anteriores. 
 
Acabado de la membrana. 
La membrana ya aplicada en toda la superficie de la cubierta, se rematará con la entrega a paramentos, según corresponda a la 
solución prevista. 
Se podrá consultar el “Manual de impermeabilización …”, de ChovA, para ver los distintos tipos de acabado. 
 
Materiales de acabado. 
Sobre la membrana se aplicará una capa separadora y/o antipunzonante y las capas de acabado previstas en proyecto. 
En el supuesto de cubierta invertida, se aplicará un geotextil separador sobre la membrana y los paneles de poliestireno extruído, XPS, 
ChovAFAOM 300 M de espesor previsto. Y sobre éstos, la capa separadora y/o antipunzonante y las capas de acabado. (No aplicar 
capas de poliuretano proyectado sobre la lámina, ni otros materiales no previstos en el CTE, ni en documentos o normas aplicables, 
para la puesta en obra).  
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CUBIERTA PLANA LIGERA.- (Pendientes comprendidas entre 1 % y 15 %) 

 
- MEMBRANAS MONOCAPA, EN CUBIERTAS CON PROTECCIÓN LIGERA: 
 
La lámina POLITABER VEL 30 no está recomendada para este uso. (No apta para quedar expuesta a la intemperie) 
 
- MEMBRANAS BICAPA, EN CUBIERTAS CON PROTECCIÓN LIGERA: 
 
La lámina POLITABER VEL 30, es admisible en cualquiera de las membranas bicapa previstas para los usos indicados. La lámina de 
acabado deberá ser POLITABER COMBI 40/G. 
 
 - Cubiertas NO TRANSITABLES, solo accesibles a profesionales de mantenimiento, de las cubiertas, de instalaciones, etc. 
 Según soluciones del “CEC”, Cubiertas del tipo:  4.1.6 
 Según Norma UNE 104401: 2013, membrana del tipo, BA-NT. 
 
Condiciones de las “Cubiertas no transitables de protección ligera”. 
 
Las condiciones y la aplicación son equivalentes a las de las cubiertas con protección pesada, salvo las excepciones: 

- la membrana siempre deberá ser adherida al soporte. (No es admisible una solución “no adherida”) 
 
 

CUBIERTA INCLINADA.- (Pendientes comprendidas entre 15 % y 40 %) 
 
Cubiertas inclinadas, de protección ligera. 
 

La lámina POLITABER VEL 30, no está recomendada para este uso. En ninguno de los casos. 
 

Cubiertas inclinadas, con elementos discontinuos. Protección pesada o no. 
 

Son las cubiertas diseñadas para evacuar el agua con ayuda de la pendiente y acabadas con elementos discontinuos de cobertura. 
 

La lámina POLITABER VEL 30 está recomendada solo en caso de membrana monocapa bajo: teja u otra protección discontinua. 
Con rastreles, cubierta invertida, etc. También bajo Tegola Americana, placa bituminosa. 
(No recomendable con tejas amorteradas sobre la lámina. Posibilidad de deslizamiento). 
 

 - Cubiertas NO TRANSITABLES, con protección de tejas u otro elemento discontinuo, sobre rastreles, etc. 
 Según soluciones del “CEC”, Cubiertas del tipo:  4.1.9,  4.1.11  y  4.1.12 
 Según Norma UNE 104401: 2013, membrana del tipo, MC-TE,  MI-TE  y  BC-PB. 
 

Condiciones del soporte de las “Cubiertas inclinadas”. 
 

Como soporte base de la membrana impermeabilizante puede utilizarse hormigón, mortero de cemento, tablero de madera o cerámico, 
placas aislantes térmicas, etc. Si el soporte base son placas de aislamiento térmico, deberá ser resistente a la soldadura de las láminas, 
o aplicar una capa de protección, por ejemplo una capa de mortero, estando éste armado. 
 

La membrana impermeabilizante deberá estar adherida o fijada mecánicamente, al soporte. En sistemas adheridos se aplicará 
previamente una imprimación, tipo SUPERMUL o similar. Se aplicará una única capa y muy ligera. No se aplicará en caso de utilizar 
placas aislantes soldables, LAROC S. 
 

Cuando se trate de una cubierta invertida, las placas de aislamiento térmico deberán ser de poliestireno extruído, XPS, ChovAFOAM 
300. El acabado de los paneles será la cara superior lisa, con tejas en rastreles, o acabado ranurado, con tejas amorteradas. 
 
Si se pisa sobre la membrana, en los desplazamientos, se deberán adoptar las medidas de seguridad necesarias para evitar caídas. 
 
Forma de colocación en cubierta inclinada 
 
Se realizará según lo establecido en cubierta plana, con las siguientes condiciones: 
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- Las hileras de lámina se colocarán en la dirección de la pendiente; 
- Se iniciará la aplicación, preferentemente, desde el borde correspondiente a vientos dominantes; 
- La lámina siempre deberá ser adherida; 
- Para pendientes comprendidas entre 15 % y 40 %, además, se fijará mecánicamente en los solapes transversales y la 

distancia entre fijaciones contiguas será de 30 cm como máximo, y estarán situadas aproximadamente en la mitad del 
ancho de la banda de solape y a 4 cm, como mínimo, del borde de la lámina; 

 
 

Membrana monocapa. 
 
Pendiente entre 15 % y  40 %. 
 
Debe colocarse una capa de láminas realizando los 
solapes entre ellas. 
Los solapes longitudinales y transversales deberán 
tener una anchura nominal de 8 ± 1 cm. 
Fijaciones mecánicas en el solape transversal. (Ver 
figura) (Ver figura) 

 
 
Deberá considerarse además: 
 - en la cumbrera y en los solapes, además de adherirse, la lámina deberá fijarse mecánicamente; 
 - cuando el extremo superior de la lámina remonte un paramento, también deberá fijarse mecánicamente; 

- entre el clavo y el borde de la lámina deberá haber una distancia de 4 cm, como mínimo; 
 - las fijaciones deben penetrar en el soporte resistente 15 mm, como mínimo, dependiendo de la naturaleza y cohesión del 

mismo. 
La adherencia de los solapes se realizará con soldadura por calentamiento. Se hará un repaso del mismo, calentando el borde del 
solape y sellándolo con el paletín. 
 
 

MUROS Y CIMENTACIONES. 
 

El tratamiento en muros y cimentaciones tiene unas exigencias en función del nivel freático el terreno y la profundidad de la cimentación. 
Consultar condiciones y exigencias. 
 
La lámina POLITABER VEL 30 está recomendada como membrana monocapa, o constituyente de una bicapa, en los casos previstos. 
En función del nivel freático, respecto de la cimentación. Requerirá un geotextil antipunzonante de protección, tipo GEOFIM PP 
15 o GEOFIM 300, o superior. 
 
La aplicación de la lámina para formar la membrana se ajustará a la casuística de cubierta plana, en cimentaciones, y cubierta inclinada 
–realmente es la vertical- en muros. En este caso las láminas, se aplicarán en la dirección de abajo-arriba y siempre adheridas. (Por 
otra parte, en general, NO se exige una fijación mecánica). 
Para muros de altura considerable, en las condiciones de aplicación, siempre prevalecerán las exigencias de seguridad en el trabajo, 
a costa de aplicar piezas de dimensiones más reducidas, frente a la aplicación de rollos completos. Pero, asegurando una correcta 
adherencia al muro y el sellado efectivo en los solapes. 
 
Siempre, en caso de dudas, consultar previamente con el Departamento Técnico de ChovA, S. A. 
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GENERALIDADES. EJECUCIÓN DE LA MEMBRANA Y APLICACIÓN DE LA PROTECCIÓN PESADA, EN SU CASO. 
 

- En la cubierta, mantener los rollos de pie, hasta su aplicación, en el palet original, y no apilar palets encima de otros. 
 - No deben realizarse trabajos de impermeabilización cuando las condiciones climatológicas puedan resultar perjudiciales, 
en particular cuando esté nevando o exista nieve o hielo sobre la cubierta, cuando llueva o la cubierta esté mojada, o cuando sople 
viento fuerte. Tampoco deben realizarse trabajos cuando la temperatura ambiente sea inferior a: 

  a) + 5 ºC cuando se empleen emulsiones de base acuosa; 
  b) - 5 ºC cuando se empleen láminas de betún modificado. 
 - Se deberá tener una superficie convenientemente uniforme, llana y sin resaltes, limpia, y seca. 

- Durante la ejecución, siempre se deberá realizar el sellado de la membrana al término de la jornada y, especialmente 
en el caso que amenace lluvia. 

- Se deberá hacer la prueba de estanquidad, una vez acabada la membrana. Se recomienda: 
 - En cubierta plana, inundación de la cubierta durante 24 h., al menos, y como máximo, unas 48 h. (En caso 

de riesgo de lluvia, se debería posponer la prueba, para evitar sobrecargas en la cubierta). 
 - En cubierta inclinada, riego de la cubierta durante 48 h., al menos, y como máximo, unas 72 h. 
- Para evitar la adherencia entre la membrana y la protección, se deberá emplear una capa separadora, recomendamos 

un geotextil tipo GEOFIM 150 o superior. Después se procederá a la aplicación de la protección elegida. Utilizarla también para 
separar capas diferentes, por ejemplo PUR proyectado, etc. No adherir a la lámina. 

- La aplicación de la protección pesada se deberá realizar lo antes posible, y se recomienda no dejar transcurrir más de 
72 horas sin proteger la membrana. Especialmente en el caso de membranas NO ADHERIDAS. 

- En cubiertas con membranas no adheridas o en cubierta invertida, se deberá comprobar que las capas de protección 
realizan una efecto de lastrado suficiente para proteger de los efectos de succión del viento. 
 - Se deberá colocar los cubrejuntas, antes de aplicar la protección, sobre la junta de dilatación. Si está sobreelevada, 
se deberá proteger de manera adecuada. 

- El acopio de materiales de protección, se deberá realizar atendiendo a no dañar la membrana, y distribuirlos evitando 
sobrecargas puntuales. No depositando encima de la membrana: bidones, tablones, picos, palas, etc., que puedan deteriorarla. 
 - Durante la aplicación de los mismos, se deberá evitar realizar sobre la membrana actuaciones que puedan dañarla, 
tales como cortar baldosa, paneles de aislamiento, etc., debiéndose tomar las precauciones necesarias. 
 - Los elementos de protección deben colocarse con juntas entre ellos, para permitir el paso de agua y la libre dilatación 
de materiales. 

- Se deberá realizar un mantenimiento posterior de la cubierta, en los periodos previstos en la normativa o en el CTE. 
 

CONDICIONES DE SEGURIDAD. 
 
En lo relativo a las condiciones de seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos, se aplicará lo establecido en la legislación 
vigente en lo relativo a la Prevención de Riesgos Laborales. Las láminas bituminosas no están considerados productos peligrosos, 
tóxicos o inflamables. Producto NO PELIGROSO según la reglamentación de transporte. 
El personal que realiza el sistema de impermeabilización debe conocer los riesgos que entraña su ejecución y el método correcto 
de puesta en obra de las unidades integrantes de la cubierta, todo ello dentro del marco normativo global en materia de seguridad 
y de salud a que está obligado el contratista general de la obra. 
 
 Todas las soluciones indicadas, las condiciones y los comentarios de aplicación se ajustan a: 

- DR del CTE, CEC, “Catálogo de Elementos Constructivos”, y 
- Norma UNE 104401: 2013, “Impermeabilización en la edificación sobre y bajo rasante, con láminas 

bituminosas modificadas. Sistemas y puesta en obra.” (Documento de AENOR) 
- DIT Nº 578R/15: “POLITABER pendiente CERO”. 

 
La lámina bituminosa es un componente de la membrana impermeabilizante. Las soluciones de impermeabilización son 

responsabilidad del proyecto. Si bien, la información incluida está destinada a describir las condiciones habituales de uso de los 
productos. En cuanto a la puesta en obra, asimismo, se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la impermeabilización, 
especificados en las normas aplicables. La información facilitada está extraída de la normativa vigente. 

 
 
La información suministrada corresponde a datos obtenidos en nuestros propios laboratorios y a los controles externos de la Marca AENOR. Este producto mantendrá 

estas características como promedio. ChovA, S.A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA, S.A. se limita a la calidad del 
producto. 

En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la impermeabilización especificados en las normas 
aplicables, tanto en composición de las membranas como en la realización de las mismas. 

Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión. 



 

 

      

 



SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA FACHADAS

Protección con acabados
texturados

2. PREPARACIÓN: 

• Limpieza de suciedad y biodeterioro: 
 ↘ Tratamiento Alcalino OH

• Eliminación de manchas de óxido y 
desencofrantes (hormigón).

• Tratamiento antisalitre: 
 ↘ Antisalitre

• Tendido/reparación con mortero: 
 ↘ Mortero Wall-Term Pro / Adhesivo 
Wall-Term / Base Flexible Wall-
Term 

• Eliminación de pintura actual:
 ↘ Superdecapante 

• Fijador para superficies poco porosas, 
con cierto grado de humedad o con un 
alto nivel de biodeterioro: 

 ↘ Cotefilm Imprimación al Disolvente
 (Consumo mínimo: 0,15 L/m2).

 ↘ Texlite (Consumo mínimo: 0,15 L/m2).

4. ACABADOS:

PROPIEDADES:

• Alta impermeabilidad al agua de 
lluvia: evita la filtración de agua en 
el interior del soporte.

• Transpirable: facilita la evacuación 
de la humedad contribuyendo a 
mantener la pared seca.

• Muy resistente a golpes y 
rayadas, por su gran dureza.

• Capacidad de relleno de 
microfisuras y pequeñas 
irregularidades presentes en el 
soporte.

• Inalterable a los álcalis del 
cemento (insaponificable). 

• Buena adherencia sobre las 
superficies habituales de la 
construcción por su composición 
y capacidad de penetración en el 
soporte.

• Resistente a la intemperie, rayos 
UV y al ozono.

• Resistente a los 
microorganismos: contiene 
conservante antimoho que evita la 
formación de moho, algas y verdín.

Sistema texturado para 
fachadas con defectos 
de planimetría.

APLICACIONES:

Protección y decoración de fachadas 
y paramentos verticales en exterior de 
hormigón, mortero de cemento, pintura 
plástica, etc.

Especialmente indicado para el pintado 
de soportes exteriores que requieran 
disimular defectos de planimetría o 
reparaciones en fachada ofreciendo una 
amplia gama de colores y texturas.

• Grado de humedad y temperatura 
tanto en el soporte como en el 
ambiente. 

• Suciedad, biodeterioro o caleo 
superficial (pintura).  

• Presencia de salitre, manchas de óxido 
o desencofrantes (hormigón).    

• Nivel de absorción (porosidad).  
• Cohesión del soporte.  
• Presencia de coqueras, irregularidades 

o grandes defectos de planimetría.  
• Adherencia del revestimiento actual 

(pintura).  

1. DIAGNÓSTICO DEL SOPORTE:

Consiste en un reconocimiento 
preliminar del estado del 
soporte; fase imprescindible 
para ajustar los tratamientos a 
las patologías observadas.

• Revestimientos 
acrílicos rugosos: 

 ↘ 100% Acrílico 
Rugoso

 ↘ Similar rugoso

• Morteros acrílicos:
 ↘ 1000
 ↘ 3000
 ↘ 5000
 ↘ 6000
 ↘ 7000
 ↘ Tiroluk

• Morteros 
acrilsiloxánicos:

 ↘ 6000 Silicone
 ↘ 7000 Silicone

• Revestimientos 
de acabado 
mineral:

 ↘ Rómeg
 ↘ Cuarzotrex
 ↘ Piedra
 ↘ Pascril

(Ver detalles en página siguiente)

Fases del sistema

3. IMPRIMACIÓN

• Fondo de color: 
 ↘ 100% Acrílico Liso Mate / Similar 
Liso (Consumo mínimo: 0,15 L/m²).

• Fijador para superficies porosas:
 ↘ Cotefilm imprimación Acuosa

 (Consumo mínimo: 0,15 L/m².)



SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA FACHADAS

Guía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA 
SISTEMA

100% ACRÍLICO 
RUGOSO
(Revetón Rugoso) Revestimiento 100% acrílico 

puro en capa gruesa de máxima 
protección y durabilidad 
para fachadas sometidas a 
condiciones exigentes.

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RUGOSO / MATE 

SEDOSO

0,5 L/m²

SIMILAR RUGOSO

Revestimiento acrílico en capa 
gruesa de alta protección y 
durabilidad para fachadas.

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RUGOSO / MATE

0,5 L/m²

1000
(Revetón 1000)

Mortero acrílico de alta 
protección y durabilidad para 
fachadas.

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RÚSTICO / MATE

2,75 kg/m²

3000
(Revetón 3000)

Mortero acrílico de alta 
protección y durabilidad para 
fachadas. 

BLANCO 
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RAYADO GRUESO / 

MATE

3,25 kg/m²

5000
(Revetón 5000)

Mortero acrílico de alta 
protección y durabilidad para 
fachadas. 

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
RAYADO MEDIO / 

MATE

2,65 kg/m²

6000
(Revetón 6000)

Mortero acrílico de alta 
protección y durabilidad para 
fachadas.

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO GRUESO / 

 MATE

2,85 kg/m²

7000
(Revetón 7000)

Mortero acrílico de alta 
protección y durabilidad para 
fachadas. 

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO MEDIO /  

MATE

2,30 kg/m²

TIROLUK

Revestimiento acrílico en capa 
gruesa de alta protección y 
durabilidad para fachadas.

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
TIROLESA / MATE

3,5 kg/m²

15
AÑOS

HASTA

7
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

MÁXIMA  
IMPERMEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

ALTA  
IMPERMEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGANISMOS

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA



SISTEMAS DE PROTECCIÓN PARA FACHADAS

Guía de selección de producto de acabado

NOMBRE PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESTACIONES DESTACADAS COLOR 
Y ACABADO

CONSUMO 
MÍNIMO

GARANTÍA 
SISTEMA

6000 SILICONE
(Revetón 6000 
Silicone)

Mortero acrilsiloxánico de alta 
protección y durabilidad para 
fachadas.

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO GRUESO / 

MATE

2,25 kg/m²

7000 SILICONE
(Revetón 7000 
Silicone) Mortero acrilsiloxánico de alta 

protección y durabilidad para 
fachadas. 

BLANCO  
+ 315 COLORES 
CARTA PROYECTA

-
GRANULADO MEDIO /  

MATE

2,65 kg/m²

RÓMEG

Revestimiento continuo de 
mármol granulado para 
protección y decoración de 
fachadas.

24 COLORES 
CARTA RÓMEG

-
ACABADO MÁRMOL

5 kg/m²

CUARZOTREX

Revestimiento continuo 
de arena de cuarzo para 
protección y decoración de 
fachadas.

24 COLORES 
CARTA CUARZOTREX 

-
ACABADO CUARZO

2,5 kg/m²

PIEDRA
(Revetón Piedra)

Revestimiento continuo de 
partículas coloreadas para 
protección y decoración de 
fachadas.

PIEDRA CLARO, 
PIEDRA OSCURO 

-
IMITACIÓN PIEDRA 

NATURAL

2 kg/m²

PASCRIL

Pasta acrílica de soporte para 
la proyección de árido de 3 a 
5 mm.

12 COLORES 
CARTA PASCRIL

-
PIEDRA PROYECTADA

5 kg/m²

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

5
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

10
AÑOS

HASTA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

ALTA IMPER-
MEABILIDAD

TRANSPIRABLE RESISTENTE 
MICROORGA- 

NISMOS

GRAN  
DUREZA

GARANTÍA 
DE SISTEMA

La concesión y duración de la garantía queda condicionada a la visita del equipo 
técnico-comercial de Revetón antes de la realización de cualquier trabajo de pintado.

www.reveton.com
sac@cromology.es

TELÉFONO ATENCIÓN CLIENTE:

901 11 88 88
CROMOLOGY S.L.
Avda. de la Industria, 4A Pol. Ind. Coslada  
28823 Coslada (Madrid)



 

 

      

 



























 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      



PROJECTE EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€30,00uAP00001010 Substitució de gàrgoles d'evacuació d'aigues en terrasses per conductes de pvc de 110 mm de
diàmetre, inclòs repicat, extracció de l'existent i nova instal·lació 

P- 1

(TRENTA EUROS)

€25,12m2E4E29615 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
500x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM
II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a
compressió de la paret de 3 N/mm2

P- 2

(VINT-I-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

€0,91kgE4EZ3000 Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura
de parets de blocs de morter de ciment

P- 3

(ZERO EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

€91,69m3E4EZ72C4 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 10 mm, col·locat manualment

P- 4

(NORANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

€26,41m2E612T5AK Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM
II. Inclòs part proporcional de pilars 

P- 5

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

€5,90m2E7A1210N Capa d'imprimació bicapa d'emulsió bituminosa model SUPERMUL de Chova, o similars
característiques, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes

P- 6

(CINC EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€1,21m2E7B21H0L Làmina separadora filtrant de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, model GEOFIM PP de Chova, o de
similar característiques, col·locada no adherida,

P- 7

(UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

€12,45m2E7D21622 Aïllament de gruix 4 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de
densitat, projectat sobre elements superficials. Inclós protecció d'instal·lacions, paviments,
paraments i neteja posterior

P- 8

(DOTZE EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€6,07m2E7Z26D31 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de gruix 3 cm acabat remolinatP- 9
(SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€30,00mE8000001 Restitució d'escopidor amb trencaaigües amb morter de reparació R3 SIKA MONOTOP 612, amb
acabat similar al existent. 

P- 10

(TRENTA EUROS)

€19,08m2E81135B1 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, deixat de regle

P- 11

(DINOU EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€6,16m2E898D240 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 12

(SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€17,08m2E89AFBJ0 Pintat de persianes d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

P- 13

(DISSET EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

€58,84mE8K3DD4K Escopidor de 50 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, amb
trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:2:10, Inclòs peces especials corves

P- 14

(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€5,27m2E923SG91 Subbase de grava de granulat reciclat formigó-ceràmica de 20 cm de gruix i, grandària màxima de
40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

P- 15

(CINC EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)



PROJECTE EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

€13,76m2E93615B0 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm,
de gruix 15 cm, abocat des de camió

P- 16

(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

€21,66m2E93628B1 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat amb bomba

P- 17

(VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

€5,57m2E93AA3C0 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8P- 18
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

€50,42mE9V2BB3K Esglaó de pedra artificial rentada amb àcid de gra mitjà, preu alt, d'una peça model italià, armada
amb malla galvanitzada, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10. 

P- 19

(CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

€109,07mEB1228AM Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

P- 20

(CENT NOU EUROS AMB SET CÈNTIMS)

€38,00uES0100001 Preparació de caps de bigues per col·locació de reforç, amb mitjans manuals. Inclós repicat de
formigó i aplicació de morter de reparació R4 SIKA MONOTOP 412s, o similar. D'acord amb el
projecte tècnic. 

P- 21

(TRENTA-VUIT EUROS)

€119,00mlES010001 Subministrament i instal·lació de reforç de bigues amb sistema NOUBAU, o similar, de perfils
omega d'acer galvanitzat model GVsg-180.
Inclós sistema d'ancoratges a jàsseres, suports, caballets, rigiditzadors i soldadures necessàries
per una total instal·lació. Inclós rejuntat entre perfil i forjat amb ciment Portland i reblert interior del
perfil amb morter cel·lular.
Inclós preparació i transport de material. Segons documentació tèncica de projecte i totalment
instal·lat 

P- 22

(CENT DINOU EUROS)

€129,00mlES010002 Subministrament i instal·lació de reforç de bigues amb sistema NOUBAU, o similar, de perfils
omega d'acer galvanitzat model GVsg-200.
Inclós sistema d'ancoratges a jàsseres, suports, caballets, rigiditzadors i soldadures necessàries
per una total instal·lació. Inclós rejuntat entre perfil i forjat amb ciment Portland i reblert interior del
perfil amb morter cel·lular.
Inclós preparació i transport de material. Segons documentació tèncica de projecte i totalment
instal·lat 

P- 23

(CENT VINT-I-NOU EUROS)

€139,00mlES010003 Subministrament i instal·lació de reforç de bigues amb sistema NOUBAU, o similar, de perfils
omega d'acer galvanitzat model GVsg-220.
Inclós sistema d'ancoratges a jàsseres, suports, caballets, rigiditzadors i soldadures necessàries
per una total instal·lació. Inclós rejuntat entre perfil i forjat amb ciment Portland i reblert interior del
perfil amb morter cel·lular.
Inclós preparació i transport de material. Segons documentació tèncica de projecte i totalment
instal·lat 

P- 24

(CENT TRENTA-NOU EUROS)

€149,00mlES010004 Subministrament i instal·lació de reforç de bigues amb sistema NOUBAU, o similar, de perfils
omega d'acer galvanitzat model GVssg-220.
Inclós sistema d'ancoratges a jàsseres, suports, caballets, rigiditzadors i soldadures necessàries
per una total instal·lació. Inclós rejuntat entre perfil i forjat amb ciment Portland i reblert interior del
perfil amb morter cel·lular.
Inclós preparació i transport de material. Segons documentació tèncica de projecte i totalment
instal·lat 

P- 25

(CENT QUARANTA-NOU EUROS)

€40,00uES020001 Suport A
Suport de reforç de bigueta format per xapa metàl·lica i xapes auxiliars col·locades amb soldadura
sota el perfil de reforç. Inclòs cargols i elements de fixació i soldadura de les xapes. 

P- 26

(QUARANTA EUROS)
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€32,10uES020002 Suport B
Suport de reforç de bigueta format per un suport metàl·lic cargolat al parament vertical o jàssera i
una cartel·la metàlica de reforç. Inclòs cargols i elements de fixació i soldadura del suport. 

P- 27

(TRENTA-DOS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

€26,40mlES0300003 Restitució de la geometria de bigueta amb morter de reparació R4 SIKA MONOTOP 412s, o similar,
amb col·locació de malla de polietilé necessaria. 

P- 28

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

€110,00m2ES0400004 Restitució de la geometria de jàssera amb morter de reparació R4 SIKA MONOTOP 412s, o similar,
amb col·locació de malla de polietilé necessaria. 

P- 29

(CENT DEU EUROS)

€38,38m2F9F5RU0G Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 4 cm de gruix, preu superior ,
col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina

P- 30

(TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

€400,00paFAE00010 Trasllat de fanal d'enllumenat públic a voreraP- 31
(QUATRE-CENTS EUROS)

€15,79m2IMP00001 Pintat de dues capes de Impermeabilitzant de cautxú, Campolin fibres, color blanc, tipus copolímers
acrílics en emulsió, d'aplicació in situ per a eliminar goteres en cobertes i en paraments verticals,
auto armat amb fibres, ref. 2312-12 de la sèrie Campolin Fibres de ASFALTEX. Amb malla de vidre,
de 1 kg/m2, per a intercalar entre dues capes de solucions liquides d'impermeabilització, serveix
d'armadura per la solució líquida. 

P- 32

(QUINZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€16,50m2IMP00002 Restitució de la geometria d'escala amb peces ceràmiques i morter ciment M-40P- 33
(SETZE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

€400,00uIP000001 Subministrament d'instal·lació provisional d'aigua potable durant l'ececució de les obres i posterior
retirada. 

P- 34

(QUATRE-CENTS EUROS)

€400,00uIP000002 Subministrament d'instal·lació provisional d'electricitat durant l'ececució de les obres i posterior
retirada. 

P- 35

(QUATRE-CENTS EUROS)

€6,05m2K1213251 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball
d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 60 km. Inclòs
instal·lació de protectors de foam de 2 metres d'alçada per protecció de muntants, redacció del pla
especific de muntatge i desmuntatge i ús. Inclós instal·lació de pòrtics i marquesines a l'àmbit dels
locals en planta baixa. 

P- 36

(SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€0,05m2K1215250 Lloguer diàri de bastida tubular metàl·licaP- 37
(ZERO EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

€8,86m2K2148E04 Enderroc d'entrebigat de revoltó ceràmic de 70 cm d'intereix com a màxim, amb mitjans manuals i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 38

(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

€4,61m2K2153C01 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

P- 39

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€10,90m2K2182231 Repicat d'arrebossat de morter de ciment i repicat i sanejament de les parts deteroirades del
formigó dels frontals i cares horitzontals dels balcons, amb mitjans manuals

P- 40

(DEU EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)
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€4,61mK2183A41 Arrencada de coronament i escopidors de pedra artificial, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 41

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€4,24m2K2185J01 Raspat de restes d'òxid en elements metàl·lics, amb mitjans manualsP- 42
(QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

€117,93m3K2192311 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

P- 43

(CENT DISSET EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

€9,61m2K2192913 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs sanejament de la cara superficial

P- 44

(NOU EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

€5,53m2K2194421 Arrencada de paviment hidràulic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclòs retirada de la base de morter 

P- 45

(CINC EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

€4,67mK219A12A Arrencada de revestiment d'esglaó prefabricat, inclòs petjada i contrapetjada i moter de base, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

P- 46

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

€34,30m3K2R641H0 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

P- 47

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

€6,16m3K2R64269 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15
km

P- 48

(SIS EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

€10,58m3K2RA7581 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

P- 49

(DEU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

€41,19uK5ZH5J74 Bonera sifònica d'acer inoxidable de diàmetre 50 mm amb tapa antigrava metàl·lica, col·locada
amb fixacions mecàniques

P- 50

(QUARANTA-UN EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

€17,79m2K71391NK Capa d'impermeabilització formada per membrana impermeabilitzant amb làmina elastomèrica
POLITABER COMBI 40 i làmina elastomèrica POLITBER VEL 30, adherides entre si. Inclòs
adaptació amb peces especials als baixants de recollida d'aigues pluvials.

P- 51

(DISSET EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

€3,00m2K8000010 Proyección de chorro de agua a presión, de 200 a 300 bar, sobre paramento de hormigón,
eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte, para proceder posteriormente
a la aplicación de un revestimiento (no incluido en este precio)

P- 52

(TRES EUROS)

€23,11m2K81136K4 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt
1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R. Inclòs talls de disc per
regularització de zones de treball.

P- 53

(VINT-I-TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

€7,90m2K898D620 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a acrílica Revetón rugós o similar, amb
acabat rugós, amb una capa d'imprimació i dues d'acabat.

P- 54

(SET EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

€18,69m2K89B5BJ0 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

P- 55

(DIVUIT EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)
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€42,60mK8J34C7L Coronament de paret de 18 a 27.5 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc,
rentada amb àcid, amb dos cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4. Inclòs peces
especials corves

P- 56

(QUARANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

€2,26m2K9Z4AA15 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer
ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

P- 57

(DOS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

€506,31uKAQAEN96 Fulla batent per a porta d'entrada de seguretat, de fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, rebaixada
amb plafons i de fusta massissa, de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

P- 58

(CINC-CENTS SIS EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

€20,00m2KRA00001 Raspat i netejat d'armadures i formigó per preparar-les per aplicació de morter de reparacióP- 59
(VINT EUROS)

€400,00PAPA00001 Desmuntatge i retirada de qualsevol d'elements en façanes, com cartells, persianes, tendals,
antenes, cablejats, etc... inclòs posterior col·locació un cop acabades les obres. 

P- 60

(QUATRE-CENTS EUROS)

€200,00paPA000101 Treballs d'adaptació de pluvials en zones exteriors P- 61
(DOS-CENTS EUROS)

€1.000,00uPA0100001 Ajudes de lampisteria en la retirada i reposició de conductes elèctrics, d'aigua, pluvials, enllumenat i
altres serveis, etc.. en la planta soterrani, per la realització de les obres. 

P- 62

(MIL EUROS)

€900,00uPA0100002 Ajudes de paleteria en la retirada i reposició de l'apuntalament existent de la planta soterraniP- 63
(NOU-CENTS EUROS)

€17,68mlPE000010 Formació de graonat d'escala amb maó ceràmic per revestir de 24x11,5x7 cm, según UNE-EN
771-1. Col·locat amb morter ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5

P- 64

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

€30,00m2RE000002 Aplicació de passivador tipus SIKA monotop 910s o similar, per a la protecció d'armadures i capa
d'adherència de formigó. 

P- 65

(TRENTA EUROS)

€110,00m2RE000003 Restitució de la geometria del forjat amb morter de reparació R4 SIKA MONOTOP 412s, o similar,
inclòs col·locació de malla de fibra de vidre 

P- 66

(CENT DEU EUROS)

€4,80mlREB00001 Preparació de superfície de bigueta de 12 cm d'amplada, de formigó estructural amb mitjans
manuals. 
Repicat de superfície de formigó amb martell elèctric i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor per posterior treball de reparació d'estructura. 

P- 67

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€8,00mlREB00002 Aplicació de sistema de reparació SIKA monotop 910s, o similar, per a la protecció d'armadures en
biguetes

P- 68

(VUIT EUROS)

€4,80mlREB0004 Raspat i netejat d'armadures i formigó per preparar-les per aplicació de morter de reparacióP- 69
(QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

€20,00m2REJ00001 Preparació de superfície de jàssera de formigó estructural amb mitjans manuals. 
Repicat de superfície de formigó amb martell elèctric i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor per posterior treball de reparació d'estructura. 

P- 70

(VINT EUROS)

€30,00m2REJ00002 Aplicació de sistema de reparació SIKA monotop 910s, o similar, per a la protecció d'armadures en
jàsseres

P- 71

(TRENTA EUROS)
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€14,00mlSO0100001 Formació de minvell perimetral per la instal·lació de làmina impermeable en parament vertical.
Inclòs repicat, formació d'encaix, formació de mitja canya i tapat amb morter de ciment i posterior
pintura. Alçada d'acectació de 20 cm 

P- 72

(CATORZE EUROS)

€200,00uSS1200001 Redacció de pla de muntatge, utilització i desmuntatge de bastidaP- 73
(DOS-CENTS EUROS)

€2.100,00uSSO00001 Treballs de Seguretat i Saut a l'obraP- 74
(DOS MIL  CENT EUROS)

€1.300,00uSSO00002 Treballs de Seguretat i Salut a l'obraP- 75
(MIL TRES-CENTS EUROS)

€2.600,00uSSO00003 Treballs de Seguretat i Salut a l'obraP- 76
(DOS MIL SIS-CENTS EUROS)

€976,49paTA00001 Col.locació de tanca de protecció tipus degudament ancorada i amb malla d'ocultació que impedeixi
el pas de persones alienes a l'obra i que protegeixi de la caiguda d'elements a la via des de l'àmbit
de l'obra

P- 77

(NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)
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uAP00001010 Substitució de gàrgoles d'evacuació d'aigues en terrasses per conductes de
pvc de 110 mm de diàmetre, inclòs repicat, extracció de l'existent i nova
instal·lació 

P- 1  €30,00

Sense descomposició 30,00 €

m2E4E29615 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 500x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2),
amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la
paret de 3 N/mm2

P- 2  €25,12

B0E245L1 Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 500x200x200 mm, per a revestir,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3

€9,87000

Altres conceptes 15,25 €

kgE4EZ3000 Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de ciment

P- 3  €0,91

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm €0,00460
Altres conceptes 0,91 €

m3E4EZ72C4 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I, de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm, col·locat
manualment

P- 4  €91,69

B065710C Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€53,35050

Altres conceptes 38,34 €

m2E612T5AK Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir,
col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II. Inclòs part proporcional de
pilars 

P- 5  €26,41

B0FA12A0 Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

€3,97800

Altres conceptes 22,43 €

m2E7A1210N Capa d'imprimació bicapa d'emulsió bituminosa model SUPERMUL de Chova,
o similars característiques, amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues
capes

P- 6  €5,90

B7Z22000 Emulsió bituminosa, tipus EB €4,62000
Altres conceptes 1,28 €

m2E7B21H0L Làmina separadora filtrant de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, model GEOFIM
PP de Chova, o de similar característiques, col·locada no adherida,

P- 7  €1,21

B7711H00 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 €0,25300
Altres conceptes 0,96 €

m2E7D21622 Aïllament de gruix 4 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb
vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre elements superficials.
Inclós protecció d'instal·lacions, paviments, paraments i neteja posterior

P- 8  €12,45

B0111000 Aigua €0,03857
B7D20021 Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat,

per a aïllament contra el foc, en sacs
€9,30240

Altres conceptes 3,11 €

m2E7Z26D31 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de gruix 3 cm acabat remolinatP- 9  €6,07

Altres conceptes 6,07 €

mE8000001 Restitució d'escopidor amb trencaaigües amb morter de reparació R3 SIKA
MONOTOP 612, amb acabat similar al existent. 

P- 10  €30,00

Sense descomposició 30,00 €
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m2E81135B1 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a
màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle

P- 11  €19,08

Altres conceptes 19,08 €

m2E898D240 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues d'acabat

P- 12  €6,16

B89ZPE00 Pintura plàstica per a exteriors €2,06550
Altres conceptes 4,09 €

m2E89AFBJ0 Pintat de persianes d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

P- 13  €17,08

B89ZB000 Esmalt sintètic €2,69025
B8ZAA000 Imprimació antioxidant €1,89516

Altres conceptes 12,49 €

mE8K3DD4K Escopidor de 50 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment
blanc, buixardada, amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt
1:2:10, Inclòs peces especials corves

P- 14  €58,84

B0GAB4L4 Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, de 29 cm
d'amplària i amb trencaaigües a un cantell

€42,75000

Altres conceptes 16,09 €

m2E923SG91 Subbase de grava de granulat reciclat formigó-ceràmica de 20 cm de gruix i,
grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material

P- 15  €5,27

B033SJ00 Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de 40 a 70 mm €1,47059
Altres conceptes 3,80 €

m2E93615B0 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió

P- 16  €13,76

B064300C Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

€6,89997

Altres conceptes 6,86 €

m2E93628B1 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba

P- 17  €21,66

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

€7,62458

Altres conceptes 14,04 €

m2E93AA3C0 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:8P- 18  €5,57

Altres conceptes 5,57 €

mE9V2BB3K Esglaó de pedra artificial rentada amb àcid de gra mitjà, preu alt, d'una peça
model italià, armada amb malla galvanitzada, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10. 

P- 19  €50,42

B05B1001 Ciment ràpid CNR4 en sacs €0,10993
B9CZ2000 Beurada de color €0,59625
B9V2BB30 Esglaó de pedra artificial rentada amb àcid de gra mitjà, preu alt, d'una peça

model italià
€26,33640

Altres conceptes 23,38 €

mEB1228AM Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada
100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

P- 20  €109,07

B0A62F90 Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella €1,48000
BB1228A0 Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada

100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària
€96,14000

Altres conceptes 11,45 €
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uES0100001 Preparació de caps de bigues per col·locació de reforç, amb mitjans manuals.
Inclós repicat de formigó i aplicació de morter de reparació R4 SIKA
MONOTOP 412s, o similar. D'acord amb el projecte tècnic. 

P- 21  €38,00

Sense descomposició 38,00 €

mlES010001 Subministrament i instal·lació de reforç de bigues amb sistema NOUBAU, o
similar, de perfils omega d'acer galvanitzat model GVsg-180.
Inclós sistema d'ancoratges a jàsseres, suports, caballets, rigiditzadors i
soldadures necessàries per una total instal·lació. Inclós rejuntat entre perfil i
forjat amb ciment Portland i reblert interior del perfil amb morter cel·lular.
Inclós preparació i transport de material. Segons documentació tèncica de
projecte i totalment instal·lat 

P- 22  €119,00

Sense descomposició 119,00 €

mlES010002 Subministrament i instal·lació de reforç de bigues amb sistema NOUBAU, o
similar, de perfils omega d'acer galvanitzat model GVsg-200.
Inclós sistema d'ancoratges a jàsseres, suports, caballets, rigiditzadors i
soldadures necessàries per una total instal·lació. Inclós rejuntat entre perfil i
forjat amb ciment Portland i reblert interior del perfil amb morter cel·lular.
Inclós preparació i transport de material. Segons documentació tèncica de
projecte i totalment instal·lat 

P- 23  €129,00

Sense descomposició 129,00 €

mlES010003 Subministrament i instal·lació de reforç de bigues amb sistema NOUBAU, o
similar, de perfils omega d'acer galvanitzat model GVsg-220.
Inclós sistema d'ancoratges a jàsseres, suports, caballets, rigiditzadors i
soldadures necessàries per una total instal·lació. Inclós rejuntat entre perfil i
forjat amb ciment Portland i reblert interior del perfil amb morter cel·lular.
Inclós preparació i transport de material. Segons documentació tèncica de
projecte i totalment instal·lat 

P- 24  €139,00

Sense descomposició 139,00 €

mlES010004 Subministrament i instal·lació de reforç de bigues amb sistema NOUBAU, o
similar, de perfils omega d'acer galvanitzat model GVssg-220.
Inclós sistema d'ancoratges a jàsseres, suports, caballets, rigiditzadors i
soldadures necessàries per una total instal·lació. Inclós rejuntat entre perfil i
forjat amb ciment Portland i reblert interior del perfil amb morter cel·lular.
Inclós preparació i transport de material. Segons documentació tèncica de
projecte i totalment instal·lat 

P- 25  €149,00

Sense descomposició 149,00 €

uES020001 Suport A
Suport de reforç de bigueta format per xapa metàl·lica i xapes auxiliars
col·locades amb soldadura sota el perfil de reforç. Inclòs cargols i elements de
fixació i soldadura de les xapes. 

P- 26  €40,00

Sense descomposició 40,00 €

uES020002 Suport B
Suport de reforç de bigueta format per un suport metàl·lic cargolat al parament
vertical o jàssera i una cartel·la metàlica de reforç. Inclòs cargols i elements
de fixació i soldadura del suport. 

P- 27  €32,10

Sense descomposició 32,10 €

mlES0300003 Restitució de la geometria de bigueta amb morter de reparació R4 SIKA
MONOTOP 412s, o similar, amb col·locació de malla de polietilé necessaria. 

P- 28  €26,40

Sense descomposició 26,40 €

m2ES0400004 Restitució de la geometria de jàssera amb morter de reparació R4 SIKA
MONOTOP 412s, o similar, amb col·locació de malla de polietilé necessaria. 

P- 29  €110,00

Sense descomposició 110,00 €
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m2F9F5RU0G Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 4 cm de
gruix, preu superior , col·locats amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts
amb sorra fina

P- 30  €38,38

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm €0,21267
B9FA6446 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 4 cm de gruix, de forma

rectangular, acabat amb textura pètria llisa, preu superior
€13,94400

Altres conceptes 24,22 €

paFAE00010 Trasllat de fanal d'enllumenat públic a voreraP- 31  €400,00

Sense descomposició 400,00 €

m2IMP00001 Pintat de dues capes de Impermeabilitzant de cautxú, Campolin fibres, color
blanc, tipus copolímers acrílics en emulsió, d'aplicació in situ per a eliminar
goteres en cobertes i en paraments verticals, auto armat amb fibres, ref.
2312-12 de la sèrie Campolin Fibres de ASFALTEX. Amb malla de vidre, de 1
kg/m2, per a intercalar entre dues capes de solucions liquides
d'impermeabilització, serveix d'armadura per la solució líquida. 

P- 32  €15,79

193014 Malla de vidre, de 1 kg/m2, per a intercalar entre dues capes de solucions
liquides d'impermeabilització, serveix d'armadura per la solució líquida, rotllo
de 50 m x 1 m, ref. 1930-14 de la sèrie Productes auxiliars de ASFALTEX

€0,61000

231212 Impermeabilitzant de cautxú, Campolin fibres, color blanc, tipus copolímers
acrílics en emulsió, d'aplicació in situ per a eliminar goteres en cobertes i en
paraments verticals, auto armat amb fibres, no és necessari intercalar una
malla de vidre entre dues capes, pot de 5 kg, ref. 2312-12 de la sèrie
Campolin Fibres de ASFALTEX

€3,99000

Altres conceptes 11,19 €

m2IMP00002 Restitució de la geometria d'escala amb peces ceràmiques i morter ciment
M-40

P- 33  €16,50

Sense descomposició 16,50 €

uIP000001 Subministrament d'instal·lació provisional d'aigua potable durant l'ececució de
les obres i posterior retirada. 

P- 34  €400,00

Sense descomposició 400,00 €

uIP000002 Subministrament d'instal·lació provisional d'electricitat durant l'ececució de les
obres i posterior retirada. 

P- 35  €400,00

Sense descomposició 400,00 €

m2K1213251 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim
de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 60 km. Inclòs instal·lació de protectors de
foam de 2 metres d'alçada per protecció de muntants, redacció del pla
especific de muntatge i desmuntatge i ús. Inclós instal·lació de pòrtics i
marquesines a l'àmbit dels locals en planta baixa. 

P- 36  €6,05

Altres conceptes 6,05 €

m2K1215250 Lloguer diàri de bastida tubular metàl·licaP- 37  €0,05

Sense descomposició 0,05 €

m2K2148E04 Enderroc d'entrebigat de revoltó ceràmic de 70 cm d'intereix com a màxim,
amb mitjans manuals i amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

P- 38  €8,86

Altres conceptes 8,86 €

m2K2153C01 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

P- 39  €4,61
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Altres conceptes 4,61 €

m2K2182231 Repicat d'arrebossat de morter de ciment i repicat i sanejament de les parts
deteroirades del formigó dels frontals i cares horitzontals dels balcons, amb
mitjans manuals

P- 40  €10,90

Altres conceptes 10,90 €

mK2183A41 Arrencada de coronament i escopidors de pedra artificial, de fins a 30 cm
d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 41  €4,61

Altres conceptes 4,61 €

m2K2185J01 Raspat de restes d'òxid en elements metàl·lics, amb mitjans manualsP- 42  €4,24

Altres conceptes 4,24 €

m3K2192311 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió o contenidor

P- 43  €117,93

Altres conceptes 117,93 €

m2K2192913 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix,
amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs
sanejament de la cara superficial

P- 44  €9,61

Altres conceptes 9,61 €

m2K2194421 Arrencada de paviment hidràulic, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Inclòs retirada de la base de morter 

P- 45  €5,53

Altres conceptes 5,53 €

mK219A12A Arrencada de revestiment d'esglaó prefabricat, inclòs petjada i contrapetjada i
moter de base, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

P- 46  €4,67

Altres conceptes 4,67 €

m3K2R641H0 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 8 m3 de
capacitat

P- 47  €34,30

Altres conceptes 34,30 €

m3K2R64269 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12
t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

P- 48  €6,16

Altres conceptes 6,16 €

m3K2RA7581 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0.17 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

P- 49  €10,58

B2RA7581 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0.17 t/m3, procedents de construcció
o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

€10,58250

Altres conceptes -0,00 €

uK5ZH5J74 Bonera sifònica d'acer inoxidable de diàmetre 50 mm amb tapa antigrava
metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques

P- 50  €41,19

B5ZZJLPT Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló
de diàmetre 8/10 mm

€0,84000
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BD515J71 Bonera sifònica d'acer inoxidable, de 50 mm de diàmetre, amb tapa antigrava

metàl·lica
€24,68000

Altres conceptes 15,67 €

m2K71391NK Capa d'impermeabilització formada per membrana impermeabilitzant amb
làmina elastomèrica POLITABER COMBI 40 i làmina elastomèrica POLITBER
VEL 30, adherides entre si. Inclòs adaptació amb peces especials als baixants
de recollida d'aigues pluvials.

P- 51  €17,79

Altres conceptes 17,79 €

m2K8000010 Proyección de chorro de agua a presión, de 200 a 300 bar, sobre paramento
de hormigón, eliminando todos los restos de suciedad, grasas y polvo del
soporte, para proceder posteriormente a la aplicación de un revestimiento (no
incluido en este precio)

P- 52  €3,00

Sense descomposició 3,00 €

m2K81136K4 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb
filler calcari 32,5 R. Inclòs talls de disc per regularització de zones de treball.

P- 53  €23,11

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

€0,26899

Altres conceptes 22,84 €

m2K898D620 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a acrílica Revetón
rugós o similar, amb acabat rugós, amb una capa d'imprimació i dues
d'acabat.

P- 54  €7,90

B89Z2000 Pintura a la calç €0,27081
Altres conceptes 7,63 €

m2K89B5BJ0 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

P- 55  €18,69

B89ZB000 Esmalt sintètic €2,90547
B8ZAA000 Imprimació antioxidant €2,08468

Altres conceptes 13,70 €

mK8J34C7L Coronament de paret de 18 a 27.5 cm de gruix, amb pedra artificial de morter
de ciment blanc, rentada amb àcid, amb dos cantells en escaire, col·locada
amb morter mixt 1:0,5:4.  Inclòs peces especials corves

P- 56  €42,60

B0GAB3D7 Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, per a
coronament de parets de 18 a 27.5 cm de gruix i amb dos cantells en escaire

€34,42500

Altres conceptes 8,18 €

m2K9Z4AA15 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

P- 57  €2,26

B0A14200 Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm €0,01122
B0B34133 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5 mm

6x2.2 m B500T UNE-EN 10080
€1,58400

Altres conceptes 0,66 €

uKAQAEN96 Fulla batent per a porta d'entrada de seguretat, de fusta per a pintar, de 45
mm de gruix, rebaixada amb plafons i de fusta massissa, de 90 cm d'amplària
i de 210 cm d'alçària

P- 58  €506,31

BAQAEN96 Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta per a pintar de 45 mm de gruix,
rebaixada amb plafons i de fusta massissa, de 90 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària

€239,33000

BAZGB360 Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de preu mitjà €41,15000
Altres conceptes 225,83 €

m2KRA00001 Raspat i netejat d'armadures i formigó per preparar-les per aplicació de morter
de reparació

P- 59  €20,00
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Sense descomposició 20,00 €

PAPA00001 Desmuntatge i retirada de qualsevol d'elements en façanes, com cartells,
persianes, tendals, antenes, cablejats, etc... inclòs posterior col·locació un cop
acabades les obres. 

P- 60  €400,00

Sense descomposició 400,00 €

paPA000101 Treballs d'adaptació de pluvials en zones exteriors P- 61  €200,00

Sense descomposició 200,00 €

uPA0100001 Ajudes de lampisteria en la retirada i reposició de conductes elèctrics, d'aigua,
pluvials, enllumenat i altres serveis, etc.. en la planta soterrani, per la
realització de les obres. 

P- 62  €1.000,00

Sense descomposició 1.000,00 €

uPA0100002 Ajudes de paleteria en la retirada i reposició de l'apuntalament existent de la
planta soterrani

P- 63  €900,00

Sense descomposició 900,00 €

mlPE000010 Formació de graonat d'escala amb maó ceràmic per revestir de 24x11,5x7
cm, según UNE-EN 771-1. Col·locat amb morter ciment CEM II/B-P 32,5 N
tipus M-5

P- 64  €17,68

Sense descomposició 17,68 €

m2RE000002 Aplicació de passivador tipus SIKA monotop 910s o similar, per a la protecció
d'armadures i capa d'adherència de formigó. 

P- 65  €30,00

Sense descomposició 30,00 €

m2RE000003 Restitució de la geometria del forjat amb morter de reparació R4 SIKA
MONOTOP 412s, o similar, inclòs col·locació de malla de fibra de vidre 

P- 66  €110,00

Sense descomposició 110,00 €

mlREB00001 Preparació de superfície de bigueta de 12 cm d'amplada, de formigó
estructural amb mitjans manuals. 
Repicat de superfície de formigó amb martell elèctric i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor per posterior treball de reparació d'estructura. 

P- 67  €4,80

Sense descomposició 4,80 €

mlREB00002 Aplicació de sistema de reparació SIKA monotop 910s, o similar, per a la
protecció d'armadures en biguetes

P- 68  €8,00

Sense descomposició 8,00 €

mlREB0004 Raspat i netejat d'armadures i formigó per preparar-les per aplicació de morter
de reparació

P- 69  €4,80

Sense descomposició 4,80 €

m2REJ00001 Preparació de superfície de jàssera de formigó estructural amb mitjans
manuals. 
Repicat de superfície de formigó amb martell elèctric i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor per posterior treball de reparació d'estructura. 

P- 70  €20,00

Sense descomposició 20,00 €

m2REJ00002 Aplicació de sistema de reparació SIKA monotop 910s, o similar, per a la
protecció d'armadures en jàsseres

P- 71  €30,00

Sense descomposició 30,00 €
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 8

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

mlSO0100001 Formació de minvell perimetral per la instal·lació de làmina impermeable en
parament vertical. Inclòs repicat, formació d'encaix, formació de mitja canya i
tapat amb morter de ciment i posterior pintura. Alçada d'acectació de 20 cm 

P- 72  €14,00

Sense descomposició 14,00 €

uSS1200001 Redacció de pla de muntatge, utilització i desmuntatge de bastidaP- 73  €200,00

Sense descomposició 200,00 €

uSSO00001 Treballs de Seguretat i Saut a l'obraP- 74  €2.100,00

Sense descomposició 2.100,00 €

uSSO00002 Treballs de Seguretat i Salut a l'obraP- 75  €1.300,00

Sense descomposició 1.300,00 €

uSSO00003 Treballs de Seguretat i Salut a l'obraP- 76  €2.600,00

Sense descomposició 2.600,00 €

paTA00001 Col.locació de tanca de protecció tipus degudament ancorada i amb malla
d'ocultació que impedeixi el pas de persones alienes a l'obra i que protegeixi
de la caiguda d'elements a la via des de l'àmbit de l'obra

P- 77  €976,49

Sense descomposició 976,49 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €21,80h Oficial 1aA0121000

 €21,80h Oficial 1a paletaA0122000

 €18,83h Oficial 1a ferrallistaA0124000

 €21,80h Oficial 1a col·locadorA0127000

 €21,80h Oficial 1a guixaireA0129000

 €22,99h Oficial 1a fusterA012A000

 €21,80h Oficial 1a pintorA012D000

 €19,13h Oficial 1a manyàA012F000

 €22,52h Oficial 1a lampistaA012J000

 €22,52h Oficial 1a muntadorA012M000

 €21,80h Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €17,53h Ajudant ferrallistaA0134000

 €19,45h Ajudant col·locadorA0137000

 €20,31h Ajudant fusterA013A000

 €19,45h Ajudant pintorA013D000

 €17,60h Ajudant manyàA013F000

 €19,45h Ajudant muntadorA013M000

 €18,16h ManobreA0140000

 €18,16h Manobre guixaireA0149000

 €19,23h Manobre especialistaA0150000



PROJECTE EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €12,74h Compressor amb dos martells pneumàticsC1101200

 €72,83h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 tC1311440

 €41,42h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC1313330

 €5,92h Compactador duplex manual de 700 kgC133A030

 €26,48h Camió per a transport de 7 tC1501700

 €31,55h Camió per a transport de 12 tC1501800

 €116,39h Camió amb bomba de formigonarC1701100

 €1,40h Formigonera de 165 lC1705600

 €7,14h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €18,40m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1RA2500

 €13,68m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1RA2800

 €13,38m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

C1RA2900

 €3,59h Regle vibratoriC2005000

 €3,41h Barrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

C200X000

 €2,78h Màquina de raig d'aigua a pressióCZ172000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,61m2 Malla de vidre, de 1 kg/m2, per a intercalar entre dues
capes de solucions liquides d'impermeabilització,
serveix d'armadura per la solució líquida, rotllo de 50 m
x 1 m, ref. 1930-14 de la sèrie Productes auxiliars de
ASFALTEX

193014

 €2,10kg Impermeabilitzant de cautxú, Campolin fibres, color
blanc, tipus copolímers acrílics en emulsió, d'aplicació
in situ per a eliminar goteres en cobertes i en
paraments verticals, auto armat amb fibres, no és
necessari intercalar una malla de vidre entre dues
capes, pot de 5 kg, ref. 2312-12 de la sèrie Campolin
Fibres de ASFALTEX

231212

 €1,33m3 AiguaB0111000

 €3,97kg Detergent especial per a neteja de paraments amb pH
neutre

B0122110

 €2,22l Dissolució d'amoníac NH4 al 95 %B0175100

 €13,87t Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €13,50t Sorra de pedrera de 0 a 5 mmB0310400

 €12,51t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €11,91t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigonsB0311010

 €11,96t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

B0331Q10

 €6,38t Grava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de
40 a 70 mm

B033SJ00

 €84,06t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

B0512401

 €0,10kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521100

 €0,10kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

B0521200

 €0,18kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacsB0532310

 €0,67kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

B05A2203

 €0,11kg Ciment ràpid CNR4 en sacsB05B1001

 €48,46m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300B

 €44,66m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B064300C

 €50,39m3 Formigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I

B064300J
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €50,81m3 Formigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B065710C

 €48,97m3 Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

B065910C

 €49,35m3 Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

B065960B

 €0,50kg Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

B0711020

 €0,67kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

B0715100

 €4,46kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

B0717000

 €1,01kg Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

B081C010

 €1,26kg Adhesiu de niló solubreB090B000

 €0,88kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calentB09412C0

 €0,92kg Filferro recuit de diàmetre 1.3 mmB0A14200

 €3,72cu Gafes de pala i puntaB0A30A00

 €0,74u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellaB0A62F90

 €0,47kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0B2A000

 €1,32m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

B0B34133

 €0,94u Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 500x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

B0E245L1

 €0,14u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F1D2A1

 €0,16u Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria II,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F85242

 €0,28u Supermaó de 500x250x100 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

B0F855A0

 €0,13u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

B0FA12A0

 €0,11u Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

B0FG2JA3

 €0,13u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 15x15x1 cm, de color vermell

B0FG38A3
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €0,17u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 18x18x1 cm, de color vermell

B0FG3AA3

 €0,12u Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

B0FG3JA3

 €10,31m2 Rajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma
rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt,
grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

B0FGB162

 €33,75m Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc,
rentada amb àcid, per a coronament de parets de 18 a
27.5 cm de gruix i amb dos cantells en escaire

B0GAB3D7

 €42,75m Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc,
buixardada, de 29 cm d'amplària i amb trencaaigües a
un cantell

B0GAB4L4

 €0,08m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

B0Y15250

 €15,87t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA73G1

 €62,25t Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0.17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA7581

 €1,96u Morrió d'acer galvanitzat acabat en forma d'angle, per a
fixar a pressió a la peça de suport

B5ZH9804

 €4,65u Peça de suport per a bonera de paret, de planxa d'acer
galvanitzat de 0.7 mm de gruix i 35 cm de
desenvolupament, amb 3 plecs i un forat de 105x105
mm

B5ZZ8QUJ

 €0,21u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

B5ZZJLPT

 €0,57m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos

B6AA211A

 €0,11u Dau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

B6AZAF0A
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,89m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2

B71190C0

 €5,06m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

B71190R0

 €4,55m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
48-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2

B711A0L0

 €5,12m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2

B711A0N0

 €1,34m2 Làmina bituminosa de betum aditivat LA-30-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2

B711D061

 €4,73m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP)
48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2

B711S0N0

 €3,95m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (APP)
40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2

B711Y0C0

 €4,25m2 Làmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS)
15-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre

B71421S0

 €0,23m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2B7711H00

 €0,64m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2

B7B11170

 €0,71m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

B7B111A0

 €0,76m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

B7C2P100

 €0,38kg Morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de
500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en
sacs

B7D20021

 €0,60kg Morter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250
kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en
sacs

B7D20091

 €2,10kg Emulsió bituminosa, tipus EBB7Z22000

 €0,62kg Emulsió bituminosa, tipus EDB7Z24000

 €36,68t Morter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

B8112G70

 €2.119,98t Morter de calç per a aïllament tèrmic (T), de designació
CSI-W1-T1, segons UNE-EN 998-1, en sacs

B8112T20

 €0,45kg Pintura a la calçB89Z2000

 €10,55kg Esmalt sintèticB89ZB000

 €9,62kg Pintura partícules metàl·liquesB89ZM000

 €9,20kg Pintura al silicat de potassa per a exteriorsB89ZNE00
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €2,51kg Pintura plàstica per a interiorsB89ZPD00

 €3,75kg Pintura plàstica per a exteriorsB89ZPE00

 €4,06kg Pintura de cautxú flexible especial exteriorB89ZU020

 €7,51kg Vernís de poliuretà d'1 componentB8AZC100

 €4,27kg Protector hidròfugB8B15000

 €18,09m Peça ceràmica per a escopidors, de 24.5 cm
d'amplària, amb trencaaigües, amb aïllament tèrmic
integrat

B8K12111

 €3,46kg SegelladoraB8ZA1000

 €5,62kg Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)B8ZA3000

 €0,40kg Pasta sepiolita o silicat hidratat de magnesiB8ZA6C00

 €9,29kg Imprimació antioxidantB8ZAA000

 €5,86kg Imprimació fosfatantB8ZAF000

 €16,31kg Imprimació neutralitzadora acrílicaB8ZAH000

 €3,32kg Imprimació fixadora acrílicaB8ZAM000

 €1,53kg Pulpa de paperB8ZZ4000

 €11,12m2 Terratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu alt,
per a ús exterior

B9C21424

 €0,75kg Beurada de colorB9CZ2000

 €13,28m2 Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 4 cm
de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
pètria llisa, preu superior

B9FA6446

 €25,82m Esglaó de pedra artificial rentada amb àcid de gra
mitjà, preu alt, d'una peça model italià

B9V2BB30

 €18,41m Peça per a graonera, de fusta de pi de 10x5 cmB9VZB500

 €239,33u Fulla batent per a porta d'entrada, de fusta per a pintar
de 45 mm de gruix, rebaixada amb plafons i de fusta
massissa, de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

BAQAEN96

 €41,15u Ferramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de
preu mitjà

BAZGB360

 €96,14m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm,
de 100 cm d'alçària

BB1228A0

 €146,39m Barana d'acer inoxidable austenític de designació
1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100
cm d'alçària

BB1518A0
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MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €14,15u Bonera de goma termoplàstica, de 140 mm de
diàmetre

BD514EB0

 €24,68u Bonera sifònica d'acer inoxidable, de 50 mm de
diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica

BD515J71
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €61,33m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

D060M021 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,15300/R 19,230001,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 21,15300 21,15300
Maquinària:

0,84000/R 1,400000,600C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,84000 0,84000
Materials:

0,239401,330000,180B0111000 =xAiguam3

7,7415011,910000,650B0311010 =xSorra de pedrera de pedra calcària per a formigonst

18,5380011,960001,550B0331Q10 =xGrava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

t

12,6090084,060000,150B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 39,12790 39,12790

0,211531,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 61,33243

61,33243COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €51,11m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701461 Rend.: 2,061

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,33042/R 19,230001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 9,33042 9,33042
Maquinària:

0,47550/R 1,400000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,47550 0,47550
Materials:

0,266001,330000,200B0111000 =xAiguam3

24,1338013,870001,740B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

16,8120084,060000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 41,21180 41,21180

0,093301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 51,11102
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

51,11102COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,35m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701641 Rend.: 13,934

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,38008/R 19,230001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 1,38008 1,38008
Maquinària:

0,07033/R 1,400000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,07033 0,07033
Materials:

0,266001,330000,200B0111000 =xAiguam3

22,6081013,870001,630B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

21,0150084,060000,250B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 43,88910 43,88910

0,013801,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,35331

45,35331COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €73,69m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

D0701821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,23000/R 19,230001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,23000 19,23000
Maquinària:

0,98000/R 1,400000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,98000 0,98000
Materials:

0,266001,330000,200B0111000 =xAiguam3

21,0824013,870001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

31,9428084,060000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

Subtotal... 53,29120 53,29120

0,192301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 73,69350

73,69350COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €131,71m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

D070A4D1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,19150/R 19,230001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,19150 20,19150
Maquinària:

1,01500/R 1,400000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,01500 1,01500
Materials:

0,266001,330000,200B0111000 =xAiguam3

21,2211013,870001,530B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

16,8120084,060000,200B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

72,000000,18000400,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

Subtotal... 110,29910 110,29910

0,201921,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 131,70752

131,70752COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €106,96m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

20,19150/R 19,230001,050A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 20,19150 20,19150
Maquinària:

1,01500/R 1,400000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 1,01500 1,01500
Materials:

0,266001,330000,200B0111000 =xAiguam3

19,1406013,870001,380B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

31,9428084,060000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

34,200000,18000190,000B0532310 =xCalç aèria hidratada CL 90-S, en sacskg

Subtotal... 85,54940 85,54940

0,201921,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 106,95782

106,95782COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €74,46m3 Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant
i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4
i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

D0714821 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,23000/R 19,230001,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 19,23000 19,23000
Maquinària:

0,98000/R 1,400000,700C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 0,98000 0,98000
Materials:

0,266001,330000,200B0111000 =xAiguam3

21,0824013,870001,520B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

31,9428084,060000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

0,767601,010000,760B081C010 =xAdditiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la
norma UNE-EN 934-3

kg

Subtotal... 54,05880 54,05880

0,192301,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 74,46110

74,46110COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €198,70m3 Morter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obraD0771011 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

38,46000/R 19,230002,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 38,46000 38,46000
Maquinària:

2,10000/R 1,400001,500C1705600 =xFormigonera de 165 lh

Subtotal... 2,10000 2,10000
Materials:

21,3598013,870001,540B0310020 =xSorra de pedrera per a morterst

136,400000,62000220,000B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 157,75980 157,75980

0,384601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 198,70440

198,70440COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €99,14m3 Pasta de guix B1D07J1100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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18,16000/R 18,160001,000A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 18,16000 18,16000
Materials:

0,798001,330000,600B0111000 =xAiguam3

80,000000,10000800,000B0521100 =xGuix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

Subtotal... 80,79800 80,79800

0,181601,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 99,13960

99,13960COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,69kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

D0B2A100 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,09415/R 18,830000,005A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,08765/R 17,530000,005A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,18180 0,18180
Materials:

0,009380,920000,0102B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,493500,470001,050B0B2A000 =xAcer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,50288 0,50288

0,001821,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,68650

0,68650COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €12,75m2 Formació de pendents amb formigó de dosificació 150
kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 12.5 cm de gruix mitjà

E5Z15A30 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,72500/R 21,800000,125A0122000 =xOficial 1a paletah

2,27000/R 18,160000,125A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,99500 4,99500
Materials:

7,6788261,332430,1252D060M021 =xFormigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

m3

Subtotal... 7,67882 7,67882

0,074931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,74875

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,74875COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,18m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb
morter 1:2:10 amb ciment CEM II

E612B51K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,87040/R 21,800000,728A0122000 =xOficial 1a paletah

6,53760/R 18,160000,360A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,40800 22,40800
Materials:

4,368000,1400031,200B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

2,84488131,707520,0216D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 7,21288 7,21288

0,560202,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,18108

0,00%GASTOS INDIRECTOS

30,18108COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,72m2 Paredó recolzat de tancament de 10 cm de gruix,
supermaó de 500x250x100 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter mixt 1:2:10

E614983K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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7,41200/R 21,800000,340A0122000 =xOficial 1a paletah

3,08720/R 18,160000,170A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,49920 10,49920
Materials:

2,153420,280007,6908B0F855A0 =xSupermaó de 500x250x100 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

0,80342131,707520,0061D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 2,95684 2,95684

0,262482,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,71852

0,00%GASTOS INDIRECTOS

13,71852COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,58m2 Aïllament de gruix 3 cm, amb morter ignífug de ciment i
perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat,
projectat sobre elements superficials

E7D21522 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,18000/R 21,800000,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,97250/R 19,450000,050A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 3,15250 3,15250
Maquinària:

0,34100/R 3,410000,100C200X000 =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

h

Subtotal... 0,34100 0,34100
Materials:

0,029261,330000,022B0111000 =xAiguam3

6,976800,3800018,360B7D20021 =xMorter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de
500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en
sacs

kg

Subtotal... 7,00606 7,00606

0,078812,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 10,57837

0,00%GASTOS INDIRECTOS

10,57837COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,55m2 Aïllament de gruix 3 cm, amb morter ignífug de ciment i
perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat,
projectat sobre elements lineals

E7D21523 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,83400/R 21,800000,130A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1,16700/R 19,450000,060A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 4,00100 4,00100
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Maquinària:

0,44330/R 3,410000,130C200X000 =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

h

Subtotal... 0,44330 0,44330
Materials:

0,029261,330000,022B0111000 =xAiguam3

6,976800,3800018,360B7D20021 =xMorter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de
500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en
sacs

kg

Subtotal... 7,00606 7,00606

0,100032,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,55039

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,55039COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,62m2 Aïllament de gruix 3 cm, amb morter ignífug de ciment i
llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat,
projectat sobre elements superficials

E7D21592 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,18000/R 21,800000,100A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,97250/R 19,450000,050A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 3,15250 3,15250
Maquinària:

0,34100/R 3,410000,100C200X000 =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

h

Subtotal... 0,34100 0,34100
Materials:

0,029261,330000,022B0111000 =xAiguam3

11,016000,6000018,360B7D20091 =xMorter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250
kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en
sacs

kg

Subtotal... 11,04526 11,04526

0,078812,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,61757

0,00%GASTOS INDIRECTOS

14,61757COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,06m2 Aïllament de gruix 4 cm, amb morter ignífug de ciment i
perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat,
projectat sobre elements lineals. Inclós protecció
d'instal·lacions, paviments, paraments i neteja posterior

E7D21623 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,48800/R 21,800000,160A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1,55600/R 19,450000,080A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 5,04400 5,04400
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Maquinària:

0,54560/R 3,410000,160C200X000 =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

h

Subtotal... 0,54560 0,54560
Materials:

0,038571,330000,029B0111000 =xAiguam3

9,302400,3800024,480B7D20021 =xMorter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de
500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en
sacs

kg

Subtotal... 9,34097 9,34097

0,126102,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,05667

0,00%GASTOS INDIRECTOS

15,05667COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,47m2 Aïllament de gruix 4 cm, amb morter ignífug de ciment i
llana mineral de roca, de 250 kg/m3 de densitat,
projectat sobre elements superficials

E7D21692 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,83400/R 21,800000,130A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

1,36150/R 19,450000,070A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 4,19550 4,19550
Maquinària:

0,44330/R 3,410000,130C200X000 =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

h

Subtotal... 0,44330 0,44330
Materials:

0,038571,330000,029B0111000 =xAiguam3

14,688000,6000024,480B7D20091 =xMorter ignífug de ciment i llana mineral de roca, de 250
kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en
sacs

kg

Subtotal... 14,72657 14,72657

0,104892,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,47026

0,00%GASTOS INDIRECTOS

19,47026COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,15m2 Pintat de paraments exteriors al cautxú flexible
especial, en dues capes

E898U020 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,27000/R 21,800000,150A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,01945/R 19,450000,001A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 3,28945 3,28945
Materials:
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0,812004,060000,200B89ZU020 =xPintura de cautxú flexible especial exteriorkg

Subtotal... 0,81200 0,81200

0,049341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,15079

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,15079COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,29m2 Pintat de portes enrotllables d'acer galvanitzat, amb
esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat

E89ATBP0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,50200/R 21,800000,390A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,75855/R 19,450000,039A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 9,26055 9,26055
Materials:

2,6902510,550000,255B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

1,195445,860000,204B8ZAF000 =xImprimació fosfatantkg

Subtotal... 3,88569 3,88569

0,138911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,28515

0,00%GASTOS INDIRECTOS

13,28515COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,25m2 Pintat de reixa d'acer amb malla, amb esmalt sintètic,
una capa d'imprimació antioxidant i dues capes
d'acabat

E89BBBH0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,50200/R 21,800000,390A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,97250/R 19,450000,050A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 9,47450 9,47450
Materials:

2,6902510,550000,255B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

0,947589,290000,102B8ZAA000 =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 3,63783 3,63783

0,142121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,25445

0,00%GASTOS INDIRECTOS

13,25445COST EXECUCIÓ MATERIAL



PROJECTE EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €35,06m Escopidor de 24.5 cm, amb trencaaigües, amb
aïllament tèrmic integrat, col·locat amb morter mixt
1:2:10

E8K1G11K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,90000/R 21,800000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

4,54000/R 18,160000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,44000 15,44000
Materials:

18,4518018,090001,020B8K12111 =xPeça ceràmica per a escopidors, de 24.5 cm
d'amplària, amb trencaaigües, amb aïllament tèrmic
integrat

m

0,93512131,707520,0071D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 19,38692 19,38692

0,231601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 35,05852

0,00%GASTOS INDIRECTOS

35,05852COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,22m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 10 cm, abocat des de camió

E9361550 Rend.: 0,411

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,77372/R 21,800000,090A0122000 =xOficial 1a paletah

7,95328/R 18,160000,180A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,72700 12,72700
Materials:

2,2999944,660000,0515B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 2,29999 2,29999

0,190911,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,21790

0,00%GASTOS INDIRECTOS

15,21790COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,00m2 Llosa de 5 cm de gruix amb formigó HA-25/P/20/I de
consistència plàstica i grandària màxima del granulat
20 mm

E93A5570 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,18000/R 21,800000,100A0122000 =xOficial 1a paletah

2,17920/R 18,160000,120A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 4,35920 4,35920
Materials:

2,5709348,970000,0525B065910C =xFormigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

0,007980,760000,0105B7C2P100 =xPlanxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

m2

Subtotal... 2,57891 2,57891

0,065391,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,00350

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,00350COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €23,55m2 Paviment de terratzo amb relleu de gra petit, de 40x40
cm, preu alt, col·locat a truc de maceta amb morter de
ciment 1:6, per a ús exterior

E9C21424 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,54000/R 21,800000,300A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,91750/R 19,450000,150A0137000 =xAjudant col·locadorh

0,72640/R 18,160000,040A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,18390 10,18390
Materials:

0,4684513,500000,0347B0310400 =xSorra de pedrera de 0 a 5 mmt

11,5648011,120001,040B9C21424 =xTerratzo de gra petit amb relleu, de 40x40 cm, preu alt,
per a ús exterior

m2

0,225000,750000,300B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

0,9524245,353310,021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 13,21067 13,21067

0,152761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,54733

0,00%GASTOS INDIRECTOS

23,54733COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,64m2 Paviment exterior, de rajola de gres extruït esmaltat
antilliscant, grup AI/AIIa (UNE-EN 14411), de forma
rectangular o quadrada, preu alt, de 26 a 45 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C3(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

E9DBA44B Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,99000/R 21,800000,550A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,89000/R 19,450000,200A0137000 =xAjudant col·locadorh

0,54480/R 18,160000,030A0140000 =xManobreh
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Subtotal... 16,42480 16,42480
Materials:

0,954750,670001,425B05A2203 =xMaterial per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

kg

3,501750,500007,0035B0711020 =xAdhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

kg

10,5162010,310001,020B0FGB162 =xRajola de gres extruït esmaltat antilliscant de forma
rectangular o quadrada, de 26 a 45 peces/m2, preu alt,
grup AI-AIIa (UNE-EN 14411)

m2

Subtotal... 14,97270 14,97270

0,246371,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,64387

0,00%GASTOS INDIRECTOS

31,64387COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,69m Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

E9VZ191K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,84800/R 21,800000,360A0122000 =xOficial 1a paletah

3,26880/R 18,160000,180A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,11680 11,11680
Materials:

1,300030,1300010,0002B0FA12A0 =xTotxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

u

1,10634131,707520,0084D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 2,40637 2,40637

0,166751,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,68992

0,00%GASTOS INDIRECTOS

13,68992COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €159,32m Barana d'acer inoxidable austenític de designació
1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100
cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac
d'acer, volandera i femella

EB1518AM Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,65200/R 19,130000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh

3,52000/R 17,600000,200A013F000 =xAjudant manyàh

Subtotal... 11,17200 11,17200
Materials:

1,480000,740002,000B0A62F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau
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146,39000146,390001,000BB1518A0 =xBarana d'acer inoxidable austenític de designació
1.4301 (AISI 304), amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100
cm d'alçària

m

Subtotal... 147,87000 147,87000

0,279302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 159,32130

0,00%GASTOS INDIRECTOS

159,32130COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €321,13ml Subministrament i instal·lació de sistema de reforç
d'estructura model 1. Biga extensible constituida per 3
perfils d'omega invertida d'acer galvanitzat, segons
documentació tècnica del projecte. Reblert interior amb
morter cel.lular. Inlcós anclatges i elements
complementàris per quedar totalment instal·lat. 

ESB1 Rend.: 1,000

 €145,00ml Subministrament i instal·lació de reforç de bigues amb
sistema NOUBAU, o similar, de perfils omega d'acer
galvanitzat, de dimensions varies. Inclós sistema
d'ancoratges a jàsseres, suports, caballets,
rigiditzadors i soldadures necessàries per una total
instal·lació. Inclós rejuntat entre perfil i forjat amb
ciment Portland i reblert interior del perfil amb morter
cel·lular.
Inclós preparació i transport de material. Segons
documentació tèncica de projecte i totalment instal·lat 

ES0100025 Rend.: 1,000

 €59,89m2 Preparació de superfície de bigues i jàsseres de
formigó estructural amb mitjans manuals. Repicat de
superfície de formigó amb martell elèctric i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor per posterior
treball de reparació d'estructura. 

ES0200002 Rend.: 1,000

 €145,00mlk rESD1010000 Rend.: 1,000

 €63,04m3 Base de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de
camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat
reglejat

F9365H11 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,27000/R 21,800000,150A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

8,17200/R 18,160000,450A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,44200 11,44200
Maquinària:

0,53850/R 3,590000,150C2005000 =xRegle vibratorih

Subtotal... 0,53850 0,53850
Materials:

50,8830048,460001,050B064300B =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 50,88300 50,88300
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0,171631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,03513

0,00%GASTOS INDIRECTOS

63,03513COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,66m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6
segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (APP)-40-PE amb
armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en
calent, prèvia imprimació

G7119DC5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,21300/R 21,800000,285A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,78135/R 19,450000,143A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 8,99435 8,99435
Materials:

4,345003,950001,100B711Y0C0 =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (APP)
40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2

m2

0,186000,620000,300B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 4,53100 4,53100

0,134921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,66027

0,00%GASTOS INDIRECTOS

13,66027COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,76m Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K2153J71 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,72400/R 18,160000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 2,72400 2,72400

0,040861,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,76486

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,76486COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,22m2 Repicat d'estucat, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

K2182C01 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,08000/R 18,160000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 9,08000 9,08000
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0,136201,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,21620

0,00%GASTOS INDIRECTOS

9,21620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00m2 RepicatK21822322 Rend.: 1,000

 €7,37m2 Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K2194721 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,26400/R 18,160000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,26400 7,26400

0,108961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,37296

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,37296COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,55m Enderroc d'esglaó d'obra, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

K2199511 Rend.: 0,464

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,91379/R 18,160000,100A0140000 =xManobreh

4,14440/R 19,230000,100A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 8,05819 8,05819
Maquinària:

1,37284/R 12,740000,050C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 1,37284 1,37284

0,120871,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,55190

0,00%GASTOS INDIRECTOS

9,55190COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €8,00m Tall en paviment de formigó de 10 cm de fondària com
a mínim, amb màquina tallajunts amb disc de diamant,
per a delimitar la zona a demolir

K219KFA0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,76900/R 19,230000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 5,76900 5,76900
Maquinària:

2,14200/R 7,140000,300C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimenth

Subtotal... 2,14200 2,14200
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0,086541,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,99754

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,99754COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,13u Arrencada de bidet, ancoratges, aixetes, mecanismes,
desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

K21JC111 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,13400/R 22,520000,450A012J000 =xOficial 1a lampistah

1,81600/R 18,160000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 11,95000 11,95000

0,179251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,12925

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,12925COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,40m3 Transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

K2R540E0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

18,40000/R 18,400001,000C1RA2500 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 18,40000 18,40000

COST DIRECTE 18,40000

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,40000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,14m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

K2R641J0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,62000/R 18,160000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,62000 13,62000
Maquinària:

13,38000/R 13,380001,000C1RA2900 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 9 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 13,38000 13,38000
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0,136201,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,13620

0,00%GASTOS INDIRECTOS

27,13620COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,93m Repicat puntual d'element estructural de formigó armat
i sanejat de les armadures fins descobrir-les, amb
mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre
contenidor

K45RA011 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,90800/R 18,160000,050A0140000 =xManobreh

Subtotal... 0,90800 0,90800

0,022702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,93070

0,00%GASTOS INDIRECTOS

0,93070COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €67,86m Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó
armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat
de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les
armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb
morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part
afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega
manual de runa sobre contenidor

K45RA2A1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,35000/R 21,800000,750A0121000 =xOficial 1ah

13,62000/R 18,160000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 29,97000 29,97000
Materials:

30,150000,6700045,000B0715100 =xMorter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

kg

6,690004,460001,500B0717000 =xMorter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

kg

Subtotal... 36,84000 36,84000

1,048953,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 67,85895

0,00%GASTOS INDIRECTOS

67,85895COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,15m Passivat d'armadura amb dues capes de morter
polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de
ciment i resines epoxi

K45RC000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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5,45000/R 21,800000,250A0121000 =xOficial 1ah

Subtotal... 5,45000 5,45000
Materials:

3,568004,460000,800B0717000 =xMorter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

kg

Subtotal... 3,56800 3,56800

0,136252,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,15425

0,00%GASTOS INDIRECTOS

9,15425COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,29m2 Acabat de terrat amb paviment format per dues capes
de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de
mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14
cm, col·locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb
morter mixt 1:2:10

K511PJFB Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,69600/R 21,800000,720A0122000 =xOficial 1a paletah

6,53760/R 18,160000,360A0140000 =xManobreh

Subtotal... 22,23360 22,23360
Materials:

3,203200,1100029,120B0FG2JA3 =xRajola ceràmica comuna de forma rectangular i
elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

u

3,494400,1200029,120B0FG3JA3 =xRajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

u

1,84391131,707520,014D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

3,17927198,704400,016D0771011 =xMorter asfàltic de dosificació 1:4 elaborat a l'obram3

Subtotal... 11,72078 11,72078

0,333501,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,28788

0,00%GASTOS INDIRECTOS

34,28788COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,38m2 Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb
pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de
sostremort

K5Z2FW4A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,02800/R 21,800000,460A0122000 =xOficial 1a paletah

4,17680/R 18,160000,230A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,20480 14,20480
Materials:

1,099560,110009,996B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg
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1,720000,1600010,750B0F85242 =xSupermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria II,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

u

Subtotal... 2,81956 2,81956

0,355122,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,37948

0,00%GASTOS INDIRECTOS

17,37948COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,51m2 Minvell contra parament, amb la part superior
horitzontal i la inferior seguint el pendent, de rajola
ceràmica fina, col·locada amb morter de ciment 1:6

K5ZD3G0D Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

18,53000/R 21,800000,850A0122000 =xOficial 1a paletah

7,71800/R 18,160000,425A0140000 =xManobreh

Subtotal... 26,24800 26,24800
Materials:

3,058670,1200025,4889B0FG3JA3 =xRajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

u

0,8118245,353310,0179D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 3,87049 3,87049

0,393721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 30,51221

0,00%GASTOS INDIRECTOS

30,51221COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,37u Substitució de bonera i de reixa metàl·lica de desgüàs
de terrat, inclou càrrega manual sobre camió o
contenidor i transport a dipòsit controlat

K5ZH9000 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

16,35000/R 21,800000,750A0122000 =xOficial 1a paletah

9,08000/R 18,160000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 25,43000 25,43000
Maquinària:

0,09200/R 18,400000,005C1RA2500 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 0,09200 0,09200
Materials:

1,760000,880002,000B09412C0 =xOxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calentkg
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0,0983915,870000,0062B2RA73G1 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

1,960001,960001,000B5ZH9804 =xMorrió d'acer galvanitzat acabat en forma d'angle, per a
fixar a pressió a la peça de suport

u

4,650004,650001,000B5ZZ8QUJ =xPeça de suport per a bonera de paret, de planxa d'acer
galvanitzat de 0.7 mm de gruix i 35 cm de
desenvolupament, amb 3 plecs i un forat de 105x105
mm

u

Subtotal... 8,46839 8,46839

0,381451,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,37184

0,00%GASTOS INDIRECTOS

34,37184COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €36,55u Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm,
adherida sobre làmina bituminosa en calent

K5ZHAEB7 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,26000/R 21,800000,700A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

6,80750/R 19,450000,350A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 22,06750 22,06750
Materials:

14,1500014,150001,000BD514EB0 =xBonera de goma termoplàstica, de 140 mm de
diàmetre

u

Subtotal... 14,15000 14,15000

0,331011,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,54851

0,00%GASTOS INDIRECTOS

36,54851COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,45m Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de D, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat
a peus prefabricats de formigó, i amb el desmuntatge
inclòs

K6AA2111 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,81600/R 18,160000,100A0140000 =xManobreh

Subtotal... 1,81600 1,81600
Materials:

0,570000,570001,000B6AA211A =xTanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb
malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3.5 mm
de diàmetre, bastidor de 3.5x2 m de tub de 40 mm de
diàmetre per a fixar a peus prefabricats de formigó, per
a 20 usos

m
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0,033000,110000,300B6AZAF0A =xDau de formigó de 38 kg per a peu de tanca mòbil de
malla d'acer i per a 20 usos

u

Subtotal... 0,60300 0,60300

0,027241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,44624

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,44624COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,45m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6
segons UNE 104402 de 4.1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-PE amb
armadura de film de polietilè de 95 g/m2, adherida en
calent, prèvia imprimació

K71197C5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,19400/R 21,800000,330A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,20925/R 19,450000,165A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 10,40325 10,40325
Materials:

4,706903,890001,210B71190C0 =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-PE amb armadura de film de polietilè de 95 g/m2

m2

0,186000,620000,300B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 4,89290 4,89290

0,156051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,45220

0,00%GASTOS INDIRECTOS

15,45220COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,47m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-9
segons UNE 104402 de 4.8 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (APP)-48-FP amb
armadura de feltre de polièster de 180 g/m2, adherida
en calent, prèvia imprimació

K711AEJ5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,19400/R 21,800000,330A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

3,20925/R 19,450000,165A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 10,40325 10,40325
Materials:

5,723304,730001,210B711S0N0 =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (APP)
48-FP amb armadura de feltre de polièster de 180 g/m2

m2

0,186000,620000,300B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 5,90930 5,90930

0,156051,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 16,46860

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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16,46860COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €14,51m2 Subministrament i instal·lació de membrana per a
impermeabilització PN-1 segons la norma UNE 104402
d'una làmina, de densitat superficial 3.8 kg/m2 formada
per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre
de polièster de 130 g/m2, col·locada sobre capa
separadora amb geotèxtil. Inclós trobades amb parets. 

K71387RK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,79600/R 21,800000,220A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,13950/R 19,450000,110A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 6,93550 6,93550
Materials:

6,734865,060001,331B71190R0 =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

m2

0,739200,640001,155B7B11170 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2

m2

Subtotal... 7,47406 7,47406

0,104031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 14,51359

0,00%GASTOS INDIRECTOS

14,51359COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €13,83m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-8
segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de
densitat superficial 4.5 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-48-FP, amb armadura de
feltre de polièster de 160 g/m2, col·locada sobre capa
separadora amb geotèxtil

K71391LK Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,79600/R 21,800000,220A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,13950/R 19,450000,110A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 6,93550 6,93550
Materials:

6,056054,550001,331B711A0L0 =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
48-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2

m2

0,739200,640001,155B7B11170 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2

m2

Subtotal... 6,79525 6,79525

0,104031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,83478

0,00%GASTOS INDIRECTOS

13,83478COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €9,40m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PN-8
segons la norma UNE 104402 d'una làmina, de
densitat superficial 4.5 kg/m2 formada per làmina de
betum aditivat LA-30-FV 60 g/m2, col·locada sobre
capa separadora amb geotèxtil

K7139G6K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,79600/R 21,800000,220A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,13950/R 19,450000,110A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 6,93550 6,93550
Materials:

1,621401,340001,210B711D061 =xLàmina bituminosa de betum aditivat LA-30-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2

m2

0,739200,640001,155B7B11170 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 70 a 90 g/m2

m2

Subtotal... 2,36060 2,36060

0,104031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,40013

0,00%GASTOS INDIRECTOS

9,40013COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,06m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

K7B111A0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,87200/R 21,800000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,38900/R 19,450000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,26100 1,26100
Materials:

0,781000,710001,100B7B111A0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2

m2

Subtotal... 0,78100 0,78100

0,018921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,06092

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,06092COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,93m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6K7Z15MD0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,45000/R 21,800000,250A0122000 =xOficial 1a paletah

2,27000/R 18,160000,125A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,72000 7,72000
Materials:
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0,0952445,353310,0021D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 0,09524 0,09524

0,115801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,93104

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,93104COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €25,80m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a
suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb
acabat remolinat

K7Z1JWD2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,44000/R 21,800000,800A0122000 =xOficial 1a paletah

7,26400/R 18,160000,400A0140000 =xManobreh

Subtotal... 24,70400 24,70400
Materials:

0,7256545,353310,016D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 0,72565 0,72565

0,370561,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,80021

0,00%GASTOS INDIRECTOS

25,80021COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,07m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3
cm acabat remolinat

K7Z26D31 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,39800/R 21,800000,110A0122000 =xOficial 1a paletah

2,17920/R 18,160000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,57720 4,57720
Materials:

1,4286345,353310,0315D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 1,42863 1,42863

0,068661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,07449

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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6,07449COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,76m2 Reforç lineal de membrana, amb làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de
fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre
de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

K7Z325R5 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,90000/R 21,800000,500A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

4,86250/R 19,450000,250A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 15,76250 15,76250
Materials:

5,566005,060001,100B71190R0 =xLàmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV+FP amb doble armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2 i feltre de polièster de 130 g/m2

m2

0,195300,620000,315B7Z24000 =xEmulsió bituminosa, tipus EDkg

Subtotal... 5,76130 5,76130

0,236441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,76024

0,00%GASTOS INDIRECTOS

21,76024COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,91m2 Arrebossat reglejat sobre frontal de balcó i parament
horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçada, amb
morter de reparació R1 SIKA REP 111, remolinat i
lliscat. S'aplicarà malla de polietilé on sigui necessari 

K81136A4 Rend.: 0,593

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

33,96830/R 21,800000,924A0122000 =xOficial 1a paletah

14,14826/R 18,160000,462A0140000 =xManobreh

Subtotal... 48,11656 48,11656
Materials:

0,2689984,060000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

1,3243245,353310,0292D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 1,59331 1,59331

1,202912,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,91278

0,00%GASTOS INDIRECTOS

50,91278COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €17,44m2 Arrebossat projectat a bona vista, sobre parament
vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter
de calç per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0,
segons UNE-EN 998-1, remolinat

K811A6D2 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,81000/R 21,800000,450A0122000 =xOficial 1a paletah

4,90320/R 18,160000,270A0140000 =xManobreh

Subtotal... 14,71320 14,71320
Maquinària:

1,53450/R 3,410000,450C200X000 =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

h

Subtotal... 1,53450 1,53450
Materials:

0,009441,330000,0071B0111000 =xAiguam3

0,8106336,680000,0221B8112G70 =xMorter de calç per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

t

Subtotal... 0,82007 0,82007

0,367832,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,43560

0,00%GASTOS INDIRECTOS

17,43560COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €111,97m2 Arrebossat projectat a bona vista de 2 cm de gruix,
sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de calç per a aïllament tèrmic (T),
de designació CSI-W1-T1, segons UNE-EN 998-1,
remolinat

K811C2Q1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,90000/R 21,800000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

5,44800/R 18,160000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 16,34800 16,34800
Maquinària:

1,70500/R 3,410000,500C200X000 =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

h

Subtotal... 1,70500 1,70500
Materials:

0,018751,330000,0141B0111000 =xAiguam3

93,491122.119,980000,0441B8112T20 =xMorter de calç per a aïllament tèrmic (T), de designació
CSI-W1-T1, segons UNE-EN 998-1, en sacs

t

Subtotal... 93,50987 93,50987

0,408702,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 111,97157

0,00%GASTOS INDIRECTOS

111,97157COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €7,13m2 Enguixat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1

K8121312 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,44440/R 21,800000,158A0129000 =xOficial 1a guixaireh

1,43464/R 18,160000,079A0149000 =xManobre guixaireh

Subtotal... 4,87904 4,87904
Materials:

0,079800,100000,798B0521200 =xGuix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN
13279-1

kg

2,0521999,139600,0207D07J1100 =xPasta de guix B1m3

Subtotal... 2,13199 2,13199

0,121982,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,13301

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,13301COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,16m2 Passivat de perfils laminats deteriorats amb raspallat
previ i aplicació posterior de 2 capes d'imprimació
anticorrosiva i pont d'unió de resines epoxi i ciment

K874SE00 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,99000/R 21,800000,550A0122000 =xOficial 1a paletah

0,99880/R 18,160000,055A0140000 =xManobreh

Subtotal... 12,98880 12,98880
Materials:

17,842234,460004,0005B0717000 =xMorter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

kg

Subtotal... 17,84223 17,84223

0,324722,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,15575

0,00%GASTOS INDIRECTOS

31,15575COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €15,65m2 Neteja de parament corb (voltes) de pedra amb raig
d'aigua a pressió i detergents químics amb pH neutre i
amoniac

K8781125 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,14200/R 21,800000,190A0121000 =xOficial 1ah

3,45040/R 18,160000,190A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,59240 7,59240
Maquinària:

0,52820/R 2,780000,190CZ172000 =xMàquina de raig d'aigua a pressióh
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Subtotal... 0,52820 0,52820
Materials:

0,399001,330000,300B0111000 =xAiguam3

6,244813,970001,573B0122110 =xDetergent especial per a neteja de paraments amb pH
neutre

kg

0,699302,220000,315B0175100 =xDissolució d'amoníac NH4 al 95 %l

Subtotal... 7,34311 7,34311

0,189812,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 15,65352

0,00%GASTOS INDIRECTOS

15,65352COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,72m2 Raspallat manual de restes d'arrebossat en parament
vertical

K8785711 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,63200/R 18,160000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,63200 3,63200

0,090802,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,72280

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,72280COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,62m2 Neteja de parament vertical de pedra amb aplicació
durant 24 hores d'aigua nebulitzada amb broquets
cònics d'atomització hidràulica, amb orifici de sortida de
0,41 a 0,76 micres, i diàmetre de gota de 80 a 120
micres, i escombrat posterior amb raig d'aigua a
pressió i raspall

K878C1G0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,27000/R 21,800000,150A0121000 =xOficial 1ah

2,72400/R 18,160000,150A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,99400 5,99400
Maquinària:

0,41700/R 2,780000,150CZ172000 =xMàquina de raig d'aigua a pressióh

Subtotal... 0,41700 0,41700
Materials:

1,064001,330000,800B0111000 =xAiguam3

Subtotal... 1,06400 1,06400

0,149852,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,62485

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,62485COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €36,10m2 Extracció de sals solubles i insolubles de parament
vertical de pedra , mecànicament i amb aplicació
d'apòsits de cel·lulosa inerts o argiles de granulometria
extrafina amb aigua desionitzada o dissolvent, protegit
amb film de polietilè i raspallat posterior amb mitjans
manuals no agressius

K878J32A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,62000/R 21,800000,900A0121000 =xOficial 1ah

9,08000/R 18,160000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 28,70000 28,70000
Materials:

1,638001,260001,300B090B000 =xAdhesiu de niló solubrekg

5,049001,530003,300B8ZZ4000 =xPulpa de paperkg

Subtotal... 6,68700 6,68700

0,717502,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 36,10450

0,00%GASTOS INDIRECTOS

36,10450COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,85m2 Extracció de sals de parament vertical de pedra , amb
aplicació aplicació i posterior arerncada d'apòsits de
sepiolita o silicat hidratat de magnesi

K878J56A Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,80000/R 21,800001,000A0121000 =xOficial 1ah

9,08000/R 18,160000,500A0140000 =xManobreh

Subtotal... 30,88000 30,88000
Materials:

1,200000,400003,000B8ZA6C00 =xPasta sepiolita o silicat hidratat de magnesikg

Subtotal... 1,20000 1,20000

0,772002,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,85200

0,00%GASTOS INDIRECTOS

32,85200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €11,48m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura al silicat de potassa amb acabat llis, i pigments,
amb una capa de fons d'imprimació neutralitzadora,
una d'imprimació fixadora i dues d'acabat

K898DFM0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,27000/R 21,800000,150A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,29175/R 19,450000,015A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 3,56175 3,56175
Materials:
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3,659769,200000,3978B89ZNE00 =xPintura al silicat de potassa per a exteriorskg

3,7268416,310000,2285B8ZAH000 =xImprimació neutralitzadora acrílicakg

0,474103,320000,1428B8ZAM000 =xImprimació fixadora acrílicakg

Subtotal... 7,86070 7,86070

0,053431,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 11,47588

0,00%GASTOS INDIRECTOS

11,47588COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,94m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

K898J2A0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,18000/R 21,800000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,19450/R 19,450000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 2,37450 2,37450
Materials:

0,998482,510000,3978B89ZPD00 =xPintura plàstica per a interiorskg

0,529383,460000,153B8ZA1000 =xSegelladorakg

Subtotal... 1,52786 1,52786

0,035621,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,93798

0,00%GASTOS INDIRECTOS

3,93798COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €28,58m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa d'acer amb
barrots a 12 cm de separació, amb pintura de
partícules metàl·liques, dues capes d'imprimació
antioxidant i dues capes d'acabat

K89BC0J0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,33600/R 21,800000,520A012D000 =xOficial 1a pintorh

11,08650/R 19,450000,570A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 22,42250 22,42250
Materials:

3,924969,620000,408B89ZM000 =xPintura partícules metàl·liqueskg

1,895169,290000,204B8ZAA000 =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 5,82012 5,82012

0,336341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,57896

0,00%GASTOS INDIRECTOS

28,57896COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €28,58m2 Fregat d'òxid, neteja i repintat de barana d'acer amb
barrots a 12 cm de separació, amb amb esmalt
sintètic, dues capes d'imprimació antioxidant i dues
capes d'acabat

K89BCDJ0 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,33600/R 21,800000,520A012D000 =xOficial 1a pintorh

11,08650/R 19,450000,570A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 22,42250 22,42250
Materials:

3,924969,620000,408B89ZM000 =xPintura partícules metàl·liqueskg

1,895169,290000,204B8ZAA000 =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 5,82012 5,82012

0,336341,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 28,57896

0,00%GASTOS INDIRECTOS

28,57896COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,43m2 Hidrofugat de parament vertical exterior amb protector
hidròfug

K8B11A05 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,92400/R 21,800000,180A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,35010/R 19,450000,018A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 4,27410 4,27410
Materials:

1,088854,270000,255B8B15000 =xProtector hidròfugkg

Subtotal... 1,08885 1,08885

0,064111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,42706

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,42706COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,31m2 Solera de formigó HM-20/B/20/I, de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm amb additiu
hidròfug, de gruix 5 cm, abocat des de camió

K9361655 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,74400/R 21,800000,080A0122000 =xOficial 1a paletah

2,90560/R 18,160000,160A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,64960 4,64960
Materials:

2,5950950,390000,0515B064300J =xFormigó HM-20/B/20/I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, additiu hidròfug, apte per a classe d'exposició I

m3
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Subtotal... 2,59509 2,59509

0,069741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,31443

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,31443COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,66m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat amb bomba

K93628B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,74400/R 21,800000,080A0122000 =xOficial 1a paletah

2,90560/R 18,160000,160A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,64960 4,64960
Maquinària:

9,31120/R 116,390000,080C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 9,31120 9,31120
Materials:

7,6245849,350000,1545B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 7,62458 7,62458

0,069741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,65512

0,00%GASTOS INDIRECTOS

21,65512COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,94m Reposició d'esglaó de rajola ceràmica fina en frontal i
estesa col·locada a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i graonera amb acabat envernissat amb dues
capes de vernís de poliuretà, prèvia capa de protector
insecticida-fungicida

K9V3C11K Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

19,18400/R 21,800000,880A0122000 =xOficial 1a paletah

7,99040/R 18,160000,440A0140000 =xManobreh

Subtotal... 27,17440 27,17440
Materials:

0,074403,720000,020B0A30A00 =xGafes de pala i puntacu

0,846300,130006,510B0FG38A3 =xRajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 15x15x1 cm, de color vermell

u

0,935340,170005,502B0FG3AA3 =xRajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració
mecànica, de 18x18x1 cm, de color vermell

u

0,337957,510000,045B8AZC100 =xVernís de poliuretà d'1 componentkg

0,213565,620000,038B8ZA3000 =xProtector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)kg

0,375080,750000,5001B9CZ2000 =xBeurada de colorkg
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19,3305018,410001,050B9VZB500 =xPeça per a graonera, de fusta de pi de 10x5 cmm

0,97464131,707520,0074D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 23,08777 23,08777

0,679362,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,94153

0,00%GASTOS INDIRECTOS

50,94153COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,00m2 Aplicació de sistema de reparació SIKA monotop 910s
per a la protecció d'armadures

KRB00001 Rend.: 1,000

 €25,34m2 Reparació d'impermeabilització amb làmines
bituminoses, de forma puntual, amb làmina
autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS)-15-FV,
amb armadura de feltre de fibra de vidre, col·locada
autoadherida

L71R11SA Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,08000/R 21,800000,600A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

5,83500/R 19,450000,300A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 18,91500 18,91500
Materials:

5,950004,250001,400B71421S0 =xLàmina autoadhesiva de betum modificat LBA (SBS)
15-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre

m2

Subtotal... 5,95000 5,95000

0,472882,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,33788

0,00%GASTOS INDIRECTOS

25,33788COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,00m2 Capa de base de morter ciment M-40 de 4 cm de gruix PAEX0001 Rend.: 1,000

 €4,00m2 Regularització i regruix de solera de formigóPE000101 Rend.: 1,000

 €20,00m2 Raspat i neteja d'armadures i formigó per preparar-les
per l'aplicació de morter de reparació

RE000001 Rend.: 1,000

 €0,00m2 Sanejament de la capa de compressió i formació de
pendents amb morter de ciment 1/6

S0100001 Rend.: 1,000

 €0,00ml Substitució d'escopidor amb trencaaigües de 30x30 i 5
cm de gruix de pedra 

SE1D001 Rend.: 1,000

 €6.000,00PA Treballs de seguretat i salut a l'obraSS0000001 Rend.: 1,000
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 €30,00u Substitució de gàrgoles d'evacuació d'aigues en
terrasses per conductes de pvc de 110 mm de
diàmetre, inclòs repicat, extracció de l'existent i nova
instal·lació 

AP00001010 Rend.: 1,000P- 1

 €25,12m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 500x200x200
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3,
col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació
1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i
amb una resistència a compressió de la paret de 3
N/mm2

E4E29615 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

9,59200/R 21,800000,440A0122000 =xOficial 1a paletah

3,99520/R 18,160000,220A0140000 =xManobreh

Subtotal... 13,58720 13,58720
Materials:

9,870000,9400010,500B0E245L1 =xBloc foradat de morter de ciment, llis, de 500x200x200
mm, per a revestir, categoria I segons norma UNE-EN
771-3

u

1,2509574,461100,0168D0714821 =xMorter de ciment amb ciment pòrtland amb filler calcari
CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor aire/plastificant
i 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:4
i 10 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

m3

Subtotal... 11,12095 11,12095

0,407623,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 25,11577

0,00%GASTOS INDIRECTOS

25,11577COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,91kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

E4EZ3000 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,21800/R 21,800000,010A0122000 =xOficial 1a paletah

Subtotal... 0,21800 0,21800
Materials:

0,004600,920000,005B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg

0,686500,686501,000D0B2A100 =xAcer en barres corrugades elaborat a l'obra i manipulat
a taller B500S, de límit elàstic >= 500 N/mm2

kg

Subtotal... 0,69110 0,69110

0,003271,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 0,91237

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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0,91237COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €91,69m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 10 mm, col·locat manualment

E4EZ72C4 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,72000/R 21,800000,400A0122000 =xOficial 1a paletah

29,05600/R 18,160001,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 37,77600 37,77600
Materials:

53,3505050,810001,050B065710C =xFormigó HA-25/P/10/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 53,35050 53,35050

0,566641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 91,69314

0,00%GASTOS INDIRECTOS

91,69314COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,41m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de
totxana, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat
amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II. Inclòs part
proporcional de pilars 

E612T5AK Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,42880/R 21,800000,616A0122000 =xOficial 1a paletah

5,62960/R 18,160000,310A0140000 =xManobreh

Subtotal... 19,05840 19,05840
Materials:

3,978000,1300030,600B0FA12A0 =xTotxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

u

2,89757131,707520,022D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 6,87557 6,87557

0,476462,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,41043

0,00%GASTOS INDIRECTOS

26,41043COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €5,90m2 Capa d'imprimació bicapa d'emulsió bituminosa model
SUPERMUL de Chova, o similars característiques,
amb una dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes

E7A1210N Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,87200/R 21,800000,040A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,38900/R 19,450000,020A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 1,26100 1,26100
Materials:

4,620002,100002,200B7Z22000 =xEmulsió bituminosa, tipus EBkg

Subtotal... 4,62000 4,62000

0,018921,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,89992

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,89992COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,21m2 Làmina separadora filtrant de polietilè de 150 µm i 144
g/m2, model GEOFIM PP de Chova, o de similar
característiques, col·locada no adherida,

E7B21H0L Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,65400/R 21,800000,030A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,29175/R 19,450000,015A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 0,94575 0,94575
Materials:

0,253000,230001,100B7711H00 =xVel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2m2

Subtotal... 0,25300 0,25300

0,014191,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 1,21294

0,00%GASTOS INDIRECTOS

1,21294COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €12,45m2 Aïllament de gruix 4 cm, amb morter ignífug de ciment i
perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat,
projectat sobre elements superficials. Inclós protecció
d'instal·lacions, paviments, paraments i neteja posterior

E7D21622 Rend.: 1,525P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,85836/R 21,800000,130A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

0,89279/R 19,450000,070A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 2,75115 2,75115
Maquinària:

0,29069/R 3,410000,130C200X000 =xBarrejadora-bombejadora per a morters i guixos
projectats

h
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Subtotal... 0,29069 0,29069
Materials:

0,038571,330000,029B0111000 =xAiguam3

9,302400,3800024,480B7D20021 =xMorter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de
500 kg/m3 de densitat, per a aïllament contra el foc, en
sacs

kg

Subtotal... 9,34097 9,34097

0,068782,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 12,45159

0,00%GASTOS INDIRECTOS

12,45159COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,07m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de gruix 3
cm acabat remolinat

E7Z26D31 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,39800/R 21,800000,110A0122000 =xOficial 1a paletah

2,17920/R 18,160000,120A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,57720 4,57720
Materials:

1,4286345,353310,0315D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 1,42863 1,42863

0,068661,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,07449

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,07449COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €30,00m Restitució d'escopidor amb trencaaigües amb morter
de reparació R3 SIKA MONOTOP 612, amb acabat
similar al existent. 

E8000001 Rend.: 1,000P- 10

 €19,08m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, deixat de regle

E81135B1 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,20800/R 21,800000,560A0122000 =xOficial 1a paletah

5,08480/R 18,160000,280A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,29280 17,29280
Materials:
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1,3559673,693500,0184D0701821 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 1,35596 1,35596

0,432322,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,08108

0,00%GASTOS INDIRECTOS

19,08108COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,16m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons,
diluïda, i dues d'acabat

E898D240 Rend.: 0,588P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,70748/R 21,800000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,33078/R 19,450000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 4,03826 4,03826
Materials:

2,065503,750000,5508B89ZPE00 =xPintura plàstica per a exteriorskg

Subtotal... 2,06550 2,06550

0,060571,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,16433

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,16433COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,08m2 Pintat de persianes d'acer, amb esmalt sintètic, amb
dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

E89AFBJ0 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

11,33600/R 21,800000,520A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,97250/R 19,450000,050A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 12,30850 12,30850
Materials:

2,6902510,550000,255B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

1,895169,290000,204B8ZAA000 =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 4,58541 4,58541

0,184631,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,07854

0,00%GASTOS INDIRECTOS

17,07854COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €58,84m Escopidor de 50 cm d'amplària, amb pedra artificial de
morter de ciment blanc, buixardada, amb trencaaigües
a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:2:10, Inclòs
peces especials corves

E8K3DD4K Rend.: 1,000P- 14

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,90000/R 21,800000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

4,54000/R 18,160000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,44000 15,44000
Materials:

42,7500042,750001,000B0GAB4L4 =xPeça de pedra artificial de morter de ciment blanc,
buixardada, de 29 cm d'amplària i amb trencaaigües a
un cantell

m

0,42146131,707520,0032D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 43,17146 43,17146

0,231601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 58,84306

0,00%GASTOS INDIRECTOS

58,84306COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,27m2 Subbase de grava de granulat reciclat
formigó-ceràmica de 20 cm de gruix i, grandària
màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material

E923SG91 Rend.: 1,000P- 15

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,08960/R 18,160000,060A0140000 =xManobreh

2,30760/R 19,230000,120A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 3,39720 3,39720
Maquinària:

0,35520/R 5,920000,060C133A030 =xCompactador duplex manual de 700 kgh

Subtotal... 0,35520 0,35520
Materials:

1,470596,380000,2305B033SJ00 =xGrava de granulat reciclat mixt de formigó-ceràmica de
40 a 70 mm

t

Subtotal... 1,47059 1,47059

0,050961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,27395

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,27395COST EXECUCIÓ MATERIAL
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 €13,76m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

E93615B0 Rend.: 1,000P- 16

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,39800/R 21,800000,110A0122000 =xOficial 1a paletah

4,35840/R 18,160000,240A0140000 =xManobreh

Subtotal... 6,75640 6,75640
Materials:

6,8999744,660000,1545B064300C =xFormigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

m3

Subtotal... 6,89997 6,89997

0,101351,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 13,75772

0,00%GASTOS INDIRECTOS

13,75772COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €21,66m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm,
abocat amb bomba

E93628B1 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,74400/R 21,800000,080A0122000 =xOficial 1a paletah

2,90560/R 18,160000,160A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,64960 4,64960
Maquinària:

9,31120/R 116,390000,080C1701100 =xCamió amb bomba de formigonarh

Subtotal... 9,31120 9,31120
Materials:

7,6245849,350000,1545B065960B =xFormigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició IIa

m3

Subtotal... 7,62458 7,62458

0,069741,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 21,65512

0,00%GASTOS INDIRECTOS

21,65512COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,57m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb
morter de ciment 1:8

E93AA3C0 Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,74400/R 21,800000,080A0122000 =xOficial 1a paletah
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1,99760/R 18,160000,110A0140000 =xManobreh

Subtotal... 3,74160 3,74160
Materials:

1,7735551,111020,0347D0701461 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 1,77355 1,77355

0,056121,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,57127

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,57127COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €50,42m Esglaó de pedra artificial rentada amb àcid de gra
mitjà, preu alt, d'una peça model italià, armada amb
malla galvanitzada, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10. 

E9V2BB3K Rend.: 0,907P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,62293/R 21,800000,650A0122000 =xOficial 1a paletah

5,50606/R 18,160000,275A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,12899 21,12899
Materials:

0,109930,110000,9994B05B1001 =xCiment ràpid CNR4 en sacskg

0,596250,750000,795B9CZ2000 =xBeurada de colorkg

26,3364025,820001,020B9V2BB30 =xEsglaó de pedra artificial rentada amb àcid de gra
mitjà, preu alt, d'una peça model italià

m

1,93610131,707520,0147D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 28,97868 28,97868

0,316931,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 50,42460

0,00%GASTOS INDIRECTOS

50,42460COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €109,07m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm,
de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb
tac d'acer, volandera i femella

EB1228AM Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,65200/R 19,130000,400A012F000 =xOficial 1a manyàh

3,52000/R 17,600000,200A013F000 =xAjudant manyàh
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Subtotal... 11,17200 11,17200
Materials:

1,480000,740002,000B0A62F90 =xTac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femellau

96,1400096,140001,000BB1228A0 =xBarana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm,
de 100 cm d'alçària

m

Subtotal... 97,62000 97,62000

0,279302,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 109,07130

0,00%GASTOS INDIRECTOS

109,07130COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,00u Preparació de caps de bigues per col·locació de reforç,
amb mitjans manuals. Inclós repicat de formigó i
aplicació de morter de reparació R4 SIKA MONOTOP
412s, o similar. D'acord amb el projecte tècnic. 

ES0100001 Rend.: 1,000P- 21

 €119,00ml Subministrament i instal·lació de reforç de bigues amb
sistema NOUBAU, o similar, de perfils omega d'acer
galvanitzat model GVsg-180.
Inclós sistema d'ancoratges a jàsseres, suports,
caballets, rigiditzadors i soldadures necessàries per
una total instal·lació. Inclós rejuntat entre perfil i forjat
amb ciment Portland i reblert interior del perfil amb
morter cel·lular.
Inclós preparació i transport de material. Segons
documentació tèncica de projecte i totalment instal·lat 

ES010001 Rend.: 1,000P- 22

 €129,00ml Subministrament i instal·lació de reforç de bigues amb
sistema NOUBAU, o similar, de perfils omega d'acer
galvanitzat model GVsg-200.
Inclós sistema d'ancoratges a jàsseres, suports,
caballets, rigiditzadors i soldadures necessàries per
una total instal·lació. Inclós rejuntat entre perfil i forjat
amb ciment Portland i reblert interior del perfil amb
morter cel·lular.
Inclós preparació i transport de material. Segons
documentació tèncica de projecte i totalment instal·lat 

ES010002 Rend.: 1,000P- 23

 €139,00ml Subministrament i instal·lació de reforç de bigues amb
sistema NOUBAU, o similar, de perfils omega d'acer
galvanitzat model GVsg-220.
Inclós sistema d'ancoratges a jàsseres, suports,
caballets, rigiditzadors i soldadures necessàries per
una total instal·lació. Inclós rejuntat entre perfil i forjat
amb ciment Portland i reblert interior del perfil amb
morter cel·lular.
Inclós preparació i transport de material. Segons
documentació tèncica de projecte i totalment instal·lat 

ES010003 Rend.: 1,000P- 24
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 €149,00ml Subministrament i instal·lació de reforç de bigues amb
sistema NOUBAU, o similar, de perfils omega d'acer
galvanitzat model GVssg-220.
Inclós sistema d'ancoratges a jàsseres, suports,
caballets, rigiditzadors i soldadures necessàries per
una total instal·lació. Inclós rejuntat entre perfil i forjat
amb ciment Portland i reblert interior del perfil amb
morter cel·lular.
Inclós preparació i transport de material. Segons
documentació tèncica de projecte i totalment instal·lat 

ES010004 Rend.: 1,000P- 25

 €40,00u Suport A
Suport de reforç de bigueta format per xapa metàl·lica i
xapes auxiliars col·locades amb soldadura sota el perfil
de reforç. Inclòs cargols i elements de fixació i
soldadura de les xapes. 

ES020001 Rend.: 1,000P- 26

 €32,10u Suport B
Suport de reforç de bigueta format per un suport
metàl·lic cargolat al parament vertical o jàssera i una
cartel·la metàlica de reforç. Inclòs cargols i elements de
fixació i soldadura del suport. 

ES020002 Rend.: 1,000P- 27

 €26,40ml Restitució de la geometria de bigueta amb morter de
reparació R4 SIKA MONOTOP 412s, o similar, amb
col·locació de malla de polietilé necessaria. 

ES0300003 Rend.: 1,000P- 28

 €110,00m2 Restitució de la geometria de jàssera amb morter de
reparació R4 SIKA MONOTOP 412s, o similar, amb
col·locació de malla de polietilé necessaria. 

ES0400004 Rend.: 1,000P- 29

 €38,38m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular
60x 40 cm i 4 cm de gruix, preu superior , col·locats
amb morter de ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra
fina

F9F5RU0G Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,26000/R 21,800000,700A012N000 =xOficial 1a d'obra públicah

6,35600/R 18,160000,350A0140000 =xManobreh

Subtotal... 21,61600 21,61600
Materials:

0,2126712,510000,017B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmt

13,9440013,280001,050B9FA6446 =xLlosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 4 cm
de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
pètria llisa, preu superior

m2

2,2858145,353310,0504D0701641 =xMorter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L i
sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una proporció en
volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a compressió,
elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 16,44248 16,44248
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0,324241,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,38272

0,00%GASTOS INDIRECTOS

38,38272COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €400,00pa Trasllat de fanal d'enllumenat públic a voreraFAE00010 Rend.: 1,000P- 31

 €15,79m2 Pintat de dues capes de Impermeabilitzant de cautxú,
Campolin fibres, color blanc, tipus copolímers acrílics
en emulsió, d'aplicació in situ per a eliminar goteres en
cobertes i en paraments verticals, auto armat amb
fibres, ref. 2312-12 de la sèrie Campolin Fibres de
ASFALTEX. Amb malla de vidre, de 1 kg/m2, per a
intercalar entre dues capes de solucions liquides
d'impermeabilització, serveix d'armadura per la solució
líquida. 

IMP00001 Rend.: 0,847P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,03778/R 21,800000,390A012D000 =xOficial 1a pintorh

1,14817/R 19,450000,050A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 11,18595 11,18595
Materials:

0,610000,610001,000193014 =xMalla de vidre, de 1 kg/m2, per a intercalar entre dues
capes de solucions liquides d'impermeabilització,
serveix d'armadura per la solució líquida, rotllo de 50 m
x 1 m, ref. 1930-14 de la sèrie Productes auxiliars de
ASFALTEX

m2

3,990002,100001,900231212 =xImpermeabilitzant de cautxú, Campolin fibres, color
blanc, tipus copolímers acrílics en emulsió, d'aplicació
in situ per a eliminar goteres en cobertes i en
paraments verticals, auto armat amb fibres, no és
necessari intercalar una malla de vidre entre dues
capes, pot de 5 kg, ref. 2312-12 de la sèrie Campolin
Fibres de ASFALTEX

kg

Subtotal... 4,60000 4,60000

COST DIRECTE 15,78595

0,00%GASTOS INDIRECTOS

15,78595COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €16,50m2 Restitució de la geometria d'escala amb peces
ceràmiques i morter ciment M-40

IMP00002 Rend.: 1,000P- 33

 €400,00u Subministrament d'instal·lació provisional d'aigua
potable durant l'ececució de les obres i posterior
retirada. 

IP000001 Rend.: 1,000P- 34
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 €400,00u Subministrament d'instal·lació provisional d'electricitat
durant l'ececució de les obres i posterior retirada. 

IP000002 Rend.: 1,000P- 35

 €6,05m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200
cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 60 km. Inclòs instal·lació de protectors de
foam de 2 metres d'alçada per protecció de muntants,
redacció del pla especific de muntatge i desmuntatge i
ús. Inclós instal·lació de pòrtics i marquesines a l'àmbit
dels locals en planta baixa. 

K1213251 Rend.: 1,000P- 36

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,80160/R 22,520000,080A012M000 =xOficial 1a muntadorh

3,11200/R 19,450000,160A013M000 =xAjudant muntadorh

Subtotal... 4,91360 4,91360
Maquinària:

1,05920/R 26,480000,040C1501700 =xCamió per a transport de 7 th

Subtotal... 1,05920 1,05920

0,073701,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 6,04650

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,04650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €0,05m2 Lloguer diàri de bastida tubular metàl·licaK1215250 Rend.: 1,000P- 37

 €8,86m2 Enderroc d'entrebigat de revoltó ceràmic de 70 cm
d'intereix com a màxim, amb mitjans manuals i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K2148E04 Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,63200/R 18,160000,200A0140000 =xManobreh

3,84600/R 19,230000,200A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,47800 7,47800
Maquinària:

1,27400/R 12,740000,100C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 1,27400 1,27400
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0,112171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 8,86417

0,00%GASTOS INDIRECTOS

8,86417COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,61m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K2153C01 Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54000/R 18,160000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,54000 4,54000

0,068101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,60810

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,60810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,90m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment i repicat i
sanejament de les parts deteroirades del formigó dels
frontals i cares horitzontals dels balcons, amb mitjans
manuals

K2182231 Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,89600/R 18,160000,600A0140000 =xManobreh

Subtotal... 10,89600 10,89600

COST DIRECTE 10,89600

0,00%GASTOS INDIRECTOS

10,89600COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,61m Arrencada de coronament i escopidors de pedra
artificial, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K2183A41 Rend.: 1,000P- 41

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,54000/R 18,160000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,54000 4,54000

0,068101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,60810

0,00%GASTOS INDIRECTOS
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4,60810COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,24m2 Raspat de restes d'òxid en elements metàl·lics, amb
mitjans manuals

K2185J01 Rend.: 1,000P- 42

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,17680/R 18,160000,230A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,17680 4,17680

0,062651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,23945

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,23945COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €117,93m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor

K2192311 Rend.: 1,000P- 43

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

7,26400/R 18,160000,400A0140000 =xManobreh

76,92000/R 19,230004,000A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 84,18400 84,18400
Maquinària:

25,48000/R 12,740002,000C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

7,00412/R 41,420000,1691C1313330 =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 th

Subtotal... 32,48412 32,48412

1,262761,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 117,93088

0,00%GASTOS INDIRECTOS

117,93088COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,61m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de
fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor, inclòs
sanejament de la cara superficial

K2192913 Rend.: 1,000P- 44

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,81600/R 18,160000,100A0140000 =xManobreh

5,76900/R 19,230000,300A0150000 =xManobre especialistah

Subtotal... 7,58500 7,58500
Maquinària:

1,91100/R 12,740000,150C1101200 =xCompressor amb dos martells pneumàticsh

Subtotal... 1,91100 1,91100
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,113781,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 9,60978

0,00%GASTOS INDIRECTOS

9,60978COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €5,53m2 Arrencada de paviment hidràulic, amb mitjans manuals
i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclòs retirada de la base de morter 

K2194421 Rend.: 1,000P- 45

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,44800/R 18,160000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 5,44800 5,44800

0,081721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 5,52972

0,00%GASTOS INDIRECTOS

5,52972COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,67m Arrencada de revestiment d'esglaó prefabricat, inclòs
petjada i contrapetjada i moter de base, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

K219A12A Rend.: 0,790P- 46

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,59747/R 18,160000,200A0140000 =xManobreh

Subtotal... 4,59747 4,59747

0,068961,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,66643

0,00%GASTOS INDIRECTOS

4,66643COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €34,30m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 8 m3 de capacitat

K2R641H0 Rend.: 0,800P- 47

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

17,02500/R 18,160000,750A0140000 =xManobreh

Subtotal... 17,02500 17,02500
Maquinària:

17,10000/R 13,680001,000C1RA2800 =xSubministrament de contenidor metàl·lic de 8 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

m3

Subtotal... 17,10000 17,10000
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,170251,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 34,29525

0,00%GASTOS INDIRECTOS

34,29525COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €6,16m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un
recorregut de més de 10 i fins a 15 km

K2R64269 Rend.: 1,000P- 48

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

0,50981/R 72,830000,007C1311440 =xPala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 th

5,64745/R 31,550000,179C1501800 =xCamió per a transport de 12 th

Subtotal... 6,15726 6,15726

COST DIRECTE 6,15726

0,00%GASTOS INDIRECTOS

6,15726COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €10,58m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0.17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

K2RA7581 Rend.: 1,000P- 49

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

10,5825062,250000,170B2RA7581 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0.17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

t

Subtotal... 10,58250 10,58250

COST DIRECTE 10,58250

0,00%GASTOS INDIRECTOS

10,58250COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €41,19u Bonera sifònica d'acer inoxidable de diàmetre 50 mm
amb tapa antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions
mecàniques

K5ZH5J74 Rend.: 1,000P- 50

Unitats Preu Parcial Import€
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Mà d'obra:

10,90000/R 21,800000,500A0122000 =xOficial 1a paletah

4,54000/R 18,160000,250A0140000 =xManobreh

Subtotal... 15,44000 15,44000
Materials:

0,840000,210004,000B5ZZJLPT =xVis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

u

24,6800024,680001,000BD515J71 =xBonera sifònica d'acer inoxidable, de 50 mm de
diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica

u

Subtotal... 25,52000 25,52000

0,231601,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 41,19160

0,00%GASTOS INDIRECTOS

41,19160COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €17,79m2 Capa d'impermeabilització formada per membrana
impermeabilitzant amb làmina elastomèrica
POLITABER COMBI 40 i làmina elastomèrica
POLITBER VEL 30, adherides entre si. Inclòs
adaptació amb peces especials als baixants de
recollida d'aigues pluvials.

K71391NK Rend.: 1,000P- 51

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,79600/R 21,800000,220A0127000 =xOficial 1a col·locadorh

2,13950/R 19,450000,110A0137000 =xAjudant col·locadorh

Subtotal... 6,93550 6,93550
Altres:

5,950005,950001,000L101110 =xMembrana impermeabilitzant amb làmina POLITABER
COMBI 40

m2

4,800004,800001,000L101220 =xMembrana POLITABER VEL 30m2

Subtotal... 10,75000 10,75000

0,104031,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 17,78953

0,00%GASTOS INDIRECTOS

17,78953COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €3,00m2 Proyección de chorro de agua a presión, de 200 a 300
bar, sobre paramento de hormigón, eliminando todos
los restos de suciedad, grasas y polvo del soporte,
para proceder posteriormente a la aplicación de un
revestimiento (no incluido en este precio)

K8000010 Rend.: 1,000P- 52
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,11m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10,
remolinat i lliscat amb ciment pòrtland amb filler calcari
32,5 R. Inclòs talls de disc per regularització de zones
de treball.

K81136K4 Rend.: 1,000P- 53

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

13,08000/R 21,800000,600A0122000 =xOficial 1a paletah

5,44800/R 18,160000,300A0140000 =xManobreh

Subtotal... 18,52800 18,52800
Materials:

0,2689984,060000,0032B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

t

3,84586131,707520,0292D070A4D1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 4,11485 4,11485

0,463202,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 23,10605

0,00%GASTOS INDIRECTOS

23,10605COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,90m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura a acrílica Revetón rugós o similar, amb acabat
rugós, amb una capa d'imprimació i dues d'acabat.

K898D620 Rend.: 0,316P- 54

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

6,89873/R 21,800000,100A012D000 =xOficial 1a pintorh

0,61551/R 19,450000,010A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 7,51424 7,51424
Materials:

0,270810,450000,6018B89Z2000 =xPintura a la calçkg

Subtotal... 0,27081 0,27081

0,112711,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 7,89776

0,00%GASTOS INDIRECTOS

7,89776COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €18,69m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10
cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

K89B5BJ0 Rend.: 1,000P- 55

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

12,42600/R 21,800000,570A012D000 =xOficial 1a pintorh
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PARTIDES D'OBRA
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1,06975/R 19,450000,055A013D000 =xAjudant pintorh

Subtotal... 13,49575 13,49575
Materials:

2,9054710,550000,2754B89ZB000 =xEsmalt sintètickg

2,084689,290000,2244B8ZAA000 =xImprimació antioxidantkg

Subtotal... 4,99015 4,99015

0,202441,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 18,68834

0,00%GASTOS INDIRECTOS

18,68834COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €42,60m Coronament de paret de 18 a 27.5 cm de gruix, amb
pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb
àcid, amb dos cantells en escaire, col·locada amb
morter mixt 1:0,5:4.  Inclòs peces especials corves

K8J34C7L Rend.: 1,000P- 56

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,45000/R 21,800000,250A0122000 =xOficial 1a paletah

2,27000/R 18,160000,125A0140000 =xManobreh

Subtotal... 7,72000 7,72000
Materials:

34,4250033,750001,020B0GAB3D7 =xPeça de pedra artificial de morter de ciment blanc,
rentada amb àcid, per a coronament de parets de 18 a
27.5 cm de gruix i amb dos cantells en escaire

m

0,34227106,957820,0032D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

m3

Subtotal... 34,76727 34,76727

0,115801,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 42,60307

0,00%GASTOS INDIRECTOS

42,60307COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,26m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

K9Z4AA15 Rend.: 1,000P- 57

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,33894/R 18,830000,018A0124000 =xOficial 1a ferrallistah

0,31554/R 17,530000,018A0134000 =xAjudant ferrallistah

Subtotal... 0,65448 0,65448
Materials:

0,011220,920000,0122B0A14200 =xFilferro recuit de diàmetre 1.3 mmkg
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PARTIDES D'OBRA
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1,584001,320001,200B0B34133 =xMalla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:5-5 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

m2

Subtotal... 1,59522 1,59522

0,009821,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,25952

0,00%GASTOS INDIRECTOS

2,25952COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €506,31u Fulla batent per a porta d'entrada de seguretat, de fusta
per a pintar, de 45 mm de gruix, rebaixada amb plafons
i de fusta massissa, de 90 cm d'amplària i de 210 cm
d'alçària

KAQAEN96 Rend.: 0,206P- 58

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

212,04369/R 22,990001,900A012A000 =xOficial 1a fusterh

8,28175/R 20,310000,084A013A000 =xAjudant fusterh

Subtotal... 220,32544 220,32544
Materials:

239,33000239,330001,000BAQAEN96 =xFulla batent per a porta d'entrada, de fusta per a pintar
de 45 mm de gruix, rebaixada amb plafons i de fusta
massissa, de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

u

41,1500041,150001,000BAZGB360 =xFerramenta per a porta d'entrada d'una fulla batent, de
preu mitjà

u

Subtotal... 280,48000 280,48000

5,508142,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 506,31358

0,00%GASTOS INDIRECTOS

506,31358COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €20,00m2 Raspat i netejat d'armadures i formigó per preparar-les
per aplicació de morter de reparació

KRA00001 Rend.: 1,000P- 59

 €400,00PA Desmuntatge i retirada de qualsevol d'elements en
façanes, com cartells, persianes, tendals, antenes,
cablejats, etc... inclòs posterior col·locació un cop
acabades les obres. 

PA00001 Rend.: 1,000P- 60

 €200,00pa Treballs d'adaptació de pluvials en zones exteriors PA000101 Rend.: 1,000P- 61

 €1.000,00u Ajudes de lampisteria en la retirada i reposició de
conductes elèctrics, d'aigua, pluvials, enllumenat i
altres serveis, etc.. en la planta soterrani, per la
realització de les obres. 

PA0100001 Rend.: 1,000P- 62
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 €900,00u Ajudes de paleteria en la retirada i reposició de
l'apuntalament existent de la planta soterrani

PA0100002 Rend.: 1,000P- 63

 €17,68ml Formació de graonat d'escala amb maó ceràmic per
revestir de 24x11,5x7 cm, según UNE-EN 771-1.
Col·locat amb morter ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus
M-5

PE000010 Rend.: 1,000P- 64

 €30,00m2 Aplicació de passivador tipus SIKA monotop 910s o
similar, per a la protecció d'armadures i capa
d'adherència de formigó. 

RE000002 Rend.: 1,000P- 65

 €110,00m2 Restitució de la geometria del forjat amb morter de
reparació R4 SIKA MONOTOP 412s, o similar, inclòs
col·locació de malla de fibra de vidre 

RE000003 Rend.: 1,000P- 66

 €4,80ml Preparació de superfície de bigueta de 12 cm
d'amplada, de formigó estructural amb mitjans
manuals. 
Repicat de superfície de formigó amb martell elèctric i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor per
posterior treball de reparació d'estructura. 

REB00001 Rend.: 1,000P- 67

 €8,00ml Aplicació de sistema de reparació SIKA monotop 910s,
o similar, per a la protecció d'armadures en biguetes

REB00002 Rend.: 1,000P- 68

 €4,80ml Raspat i netejat d'armadures i formigó per preparar-les
per aplicació de morter de reparació

REB0004 Rend.: 1,000P- 69

 €20,00m2 Preparació de superfície de jàssera de formigó
estructural amb mitjans manuals. 
Repicat de superfície de formigó amb martell elèctric i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor per
posterior treball de reparació d'estructura. 

REJ00001 Rend.: 1,000P- 70

 €30,00m2 Aplicació de sistema de reparació SIKA monotop 910s,
o similar, per a la protecció d'armadures en jàsseres

REJ00002 Rend.: 1,000P- 71

 €14,00ml Formació de minvell perimetral per la instal·lació de
làmina impermeable en parament vertical. Inclòs
repicat, formació d'encaix, formació de mitja canya i
tapat amb morter de ciment i posterior pintura. Alçada
d'acectació de 20 cm 

SO0100001 Rend.: 1,000P- 72

 €200,00u Redacció de pla de muntatge, utilització i desmuntatge
de bastida

SS1200001 Rend.: 1,000P- 73

 €2.100,00u Treballs de Seguretat i Saut a l'obraSSO00001 Rend.: 1,000P- 74
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 €1.300,00u Treballs de Seguretat i Salut a l'obraSSO00002 Rend.: 1,000P- 75

 €2.600,00u Treballs de Seguretat i Salut a l'obraSSO00003 Rend.: 1,000P- 76

 €976,49pa Col.locació de tanca de protecció tipus degudament
ancorada i amb malla d'ocultació que impedeixi el pas
de persones alienes a l'obra i que protegeixi de la
caiguda d'elements a la via des de l'àmbit de l'obra

TA00001 Rend.: 1,000P- 77
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 €5,95m2 Membrana impermeabilitzant amb làmina POLITABER
COMBI 40

L101110

 €4,80m2 Membrana POLITABER VEL 30L101220
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 €33,38u Cala d'inspecció inferior en sostre, amb regata de 40
cm de llargària sobre l'aleta de la bigueta amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor,
inclou reposició dels elements enderrocats

41643D11 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

8,864178,864171,000K2148E04 =xEnderroc d'entrebigat de revoltó ceràmic de 70 cm
d'intereix com a màxim, amb mitjans manuals i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

m2

17,3794817,379481,000K5Z2FW4A =xSolera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb
pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de
sostremort

m2

7,133017,133011,000K8121312 =xEnguixat a bona vista sobre parament horitzontal
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1

m2

Subtotal... 33,37666 33,37666

COST DIRECTE 33,37666

0,00%GASTOS INDIRECTOS

33,37666COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,79m2 Impermeabilització exterior amb capa de protecció de
morter de ciment, una membrana d'una làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40, col·locada entre dues
capes separadores i acabat amb un paviment doblat de
rajola ceràmica, prèvia neteja i sanejament de solera,
inclou formació de mitjacanya, regata perimetral i
minvell

4511PR03 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Partides d'obra:

0,552972,764860,200K2153J71 =xArrencada de minvell de ceràmica amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

m

1,0896010,896000,100K2182231 =xRepicat d'arrebossat de morter de ciment i repicat i
sanejament de les parts deteroirades del formigó dels
frontals i cares horitzontals dels balcons, amb mitjans
manuals

m2

0,1104018,400000,006K2R540E0 =xTransport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 5
m3 de capacitat

m3

34,2878834,287881,000K511PJFB =xAcabat de terrat amb paviment format per dues capes
de rajola ceràmica, una de ceràmica comuna i una de
mecànica amb acabat fi, de color vermell i de 28x14
cm, col·locades la 1a amb morter asfàltic i la 2a amb
morter mixt 1:2:10

m2

1,2204930,512210,040K5ZD3G0D =xMinvell contra parament, amb la part superior
horitzontal i la inferior seguint el pendent, de rajola
ceràmica fina, col·locada amb morter de ciment 1:6

m2
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14,5135914,513591,000K71387RK =xSubministrament i instal·lació de membrana per a
impermeabilització PN-1 segons la norma UNE 104402
d'una làmina, de densitat superficial 3.8 kg/m2 formada
per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FV, amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i feltre
de polièster de 130 g/m2, col·locada sobre capa
separadora amb geotèxtil. Inclós trobades amb parets. 

m2

2,060922,060921,000K7B111A0 =xGeotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 100 a 110 g/m2, col·locat sense
adherir

m2

1,586217,931040,200K7Z15MD0 =xMatarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6m

1,0320125,800210,040K7Z1JWD2 =xArrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a
suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb
acabat remolinat

m2

6,074496,074491,000K7Z26D31 =xCapa de protecció de morter de ciment 1:6, de gruix 3
cm acabat remolinat

m2

3,2640421,760240,150K7Z325R5 =xReforç lineal de membrana, amb làmina de betum
modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de
fibra de vidre de 50 g/m2 i amb armadura FP de feltre
de polièster de 130 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

m2

Subtotal... 65,79260 65,79260

COST DIRECTE 65,79260

0,00%GASTOS INDIRECTOS

65,79260COST EXECUCIÓ MATERIAL



 

 

      

 



PROJECTE EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

AMIDAMENTS Pàg.: 1

PRESUPUESTO  H120_2019_01OBRA 01
FAÇANESCAPÍTULO 01
TREBALLS PRÈVISTÍTULO 3 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

pa Col.locació de tanca de protecció tipus degudament ancorada i amb malla d'ocultació que impedeixi el pas de persones
alienes a l'obra i que protegeixi de la caiguda d'elements a la via des de l'àmbit de l'obra

1 TA00001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 60 km.
Inclòs instal·lació de protectors de foam de 2 metres d'alçada per protecció de muntants, redacció del pla especific de
muntatge i desmuntatge i ús. Inclós instal·lació de pòrtics i marquesines a l'àmbit dels locals en planta baixa. 

2 K1213251

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana A 280,000 280,000

C#*D#*E#*F#2 Façana B 264,000 264,000

C#*D#*E#*F#3 Façana C 340,000 340,000

C#*D#*E#*F#4 320,000 320,000

C#*D#*E#*F#5 Façana D 310,000 310,000

C#*D#*E#*F#6 265,000 265,000

TOTAL AMIDAMENT 1.779,000

m2 Lloguer diàri de bastida tubular metàl·lica3 K1215250

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana A 280,000 40,000 11.200,000

C#*D#*E#*F#2 Façana B 264,000 40,000 10.560,000

C#*D#*E#*F#3 Façana C 340,000 40,000 13.600,000

C#*D#*E#*F#4 320,000 40,000 12.800,000

C#*D#*E#*F#5 Façana D 310,000 40,000 12.400,000

C#*D#*E#*F#6 265,000 40,000 10.600,000

TOTAL AMIDAMENT 71.160,000

u Subministrament d'instal·lació provisional d'aigua potable durant l'ececució de les obres i posterior retirada. 4 IP000001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Subministrament d'instal·lació provisional d'electricitat durant l'ececució de les obres i posterior retirada. 5 IP000002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PA Desmuntatge i retirada de qualsevol d'elements en façanes, com cartells, persianes, tendals, antenes, cablejats, etc...
inclòs posterior col·locació un cop acabades les obres. 

6 PA00001

EUR



PROJECTE EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESUPUESTO  H120_2019_01OBRA 01
FAÇANESCAPÍTULO 01
DEMOLICIONSTÍTULO 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment i repicat i sanejament de les parts deteroirades del formigó dels frontals i cares
horitzontals dels balcons, amb mitjans manuals

1 K2182231

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 - Façana A:

C#*D#*E#*F#2 Frontals balcons 3,500 0,600 8,000 16,800

C#*D#*E#*F#3 Laterals balcons 1,500 0,400 8,000 2,000 9,600

C#*D#*E#*F#4 Part inferior balcons 3,500 0,400 8,000 11,200

C#*D#*E#*F#5 Voladiu última planta 3,500 0,700 2,000 4,900

C#*D#*E#*F#6 3,500 0,400 2,000 2,800

C#*D#*E#*F#7 Part inferior frinestres 1,400 1,100 2,000 3,080

C#*D#*E#*F#8 1,200 1,100 2,000 2,640

S SUMSUBTOTAL(G1:G8)9 Subtotal 51,020

11 - Façana B:

C#*D#*E#*F#12 Frontals balcons 3,500 0,600 6,000 12,600

C#*D#*E#*F#13 Laterals balcons 1,500 0,400 6,000 2,000 7,200

C#*D#*E#*F#14 Part inferior balcons 3,500 0,400 8,000 11,200

C#*D#*E#*F#15 Voladiu última planta 3,500 0,700 2,000 4,900

C#*D#*E#*F#16 3,500 0,400 2,000 2,800

C#*D#*E#*F#17 Frontal tribuna primera planta 10,900 1,000 10,900

C#*D#*E#*F#18 Part inferior frinestres 1,500 1,000 2,000 3,000

C#*D#*E#*F#19 Façana 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#20 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#21 Façana planta baixa 19,000 19,000

S SUMSUBTOTAL(G10:G2
1)

22 Subtotal 80,600

24 - Façana C:

C#*D#*E#*F#25 Frontals balcons 3,500 0,600 5,000 10,500

C#*D#*E#*F#26 Laterals balcons 1,500 0,400 5,000 2,000 6,000

C#*D#*E#*F#27 Part inferior balcons 3,500 0,400 5,000 7,000

C#*D#*E#*F#28 Voladiu última planta 3,500 0,700 2,000 4,900

C#*D#*E#*F#29 3,500 0,400 2,000 2,800

C#*D#*E#*F#30 Part inferior frinestres 1,600 0,700 2,000 2,240

C#*D#*E#*F#31 1,100 1,200 6,000 7,920

C#*D#*E#*F#32 1,600 1,200 4,000 7,680

C#*D#*E#*F#33 Frontals tribuna primera planta 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#34 Façana planta baixa 30,000 30,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

AMIDAMENTS Pàg.: 3

S SUMSUBTOTAL(G23:G3
4)

35 Subtotal 97,040

37 Façana D:

C#*D#*E#*F#38 Frontals balcons 3,500 0,600 3,000 6,300

C#*D#*E#*F#39 Laterals balcons 3,500 0,400 3,000 2,000 8,400

C#*D#*E#*F#40 Part inferior balcons 3,500 0,400 3,000 4,200

C#*D#*E#*F#41 Voladiu última planta 3,500 0,700 1,000 2,450

C#*D#*E#*F#42 3,500 0,400 1,000 1,400

C#*D#*E#*F#43 Part inferior frinestres 1,200 1,100 6,000 7,920

C#*D#*E#*F#44 1,600 0,700 2,000 2,240

C#*D#*E#*F#45 1,600 1,300 4,000 8,320

C#*D#*E#*F#46 Façana 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#47 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#48 5,000 5,000

S SUMSUBTOTAL(G36:G4
8)

49 Subtotal 61,230

51 - Zona escales exteriors:

C#*D#*E#*F#52 Frontals 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#53 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#54 Laterals 17,000 2,000 34,000

C#*D#*E#*F#55 Superior 29,000 29,000

C#*D#*E#*F#57 Zona accés planta aparcament 12,000 2,000 24,000

C#*D#*E#*F#58 Muret separació rampa aparcament 10,000 1,000 10,000

S SUMSUBTOTAL(G50:G5
8)

59 Subtotal 110,000

C#*D#*E#*F#61 Varis 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 449,890

m2 Raspat i netejat d'armadures i formigó per preparar-les per aplicació de morter de reparació2 KRA00001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 - Façana A:

C#*D#*E#*F#2 Frontals balcons 3,500 0,300 8,000 8,400

C#*D#*E#*F#3 Laterals balcons 1,500 0,300 8,000 2,000 7,200

C#*D#*E#*F#4 Part inferior balcons 3,500 0,400 8,000 11,200

C#*D#*E#*F#5 Voladiu última planta 3,500 0,700 2,000 4,900

C#*D#*E#*F#6 3,500 0,400 2,000 2,800

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 Subtotal 34,500

9 - Façana B:

C#*D#*E#*F#10 Frontals balcons 3,500 0,300 6,000 6,300

C#*D#*E#*F#11 Laterals balcons 1,500 0,300 6,000 2,000 5,400

C#*D#*E#*F#12 Part inferior balcons 3,500 0,400 8,000 11,200

C#*D#*E#*F#13 Voladiu última planta 3,500 0,700 2,000 4,900

C#*D#*E#*F#14 3,500 0,400 2,000 2,800

EUR



PROJECTE EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

AMIDAMENTS Pàg.: 4

S SUMSUBTOTAL(G8:G14
)

15 Subtotal 30,600

17 - Façana C:

C#*D#*E#*F#18 Frontals balcons 3,500 0,300 5,000 5,250

C#*D#*E#*F#19 Laterals balcons 1,500 0,300 5,000 2,000 4,500

C#*D#*E#*F#20 Part inferior balcons 3,500 0,400 5,000 7,000

C#*D#*E#*F#21 Voladiu última planta 3,500 0,700 2,000 4,900

C#*D#*E#*F#22 3,500 0,400 2,000 2,800

C#*D#*E#*F#23 Forjat última planta 2,000 0,400 0,800

S SUMSUBTOTAL(G16:G2
3)

24 Subtotal 25,250

26 Façana D:

C#*D#*E#*F#27 Frontals balcons 3,500 0,300 3,000 3,150

C#*D#*E#*F#28 Laterals balcons 3,500 0,300 3,000 2,000 6,300

C#*D#*E#*F#29 Part inferior balcons 3,500 0,400 3,000 4,200

C#*D#*E#*F#30 Voladiu última planta 3,500 0,700 1,000 2,450

C#*D#*E#*F#31 3,500 0,400 1,000 1,400

S SUMSUBTOTAL(G25:G3
1)

32 Subtotal 17,500

C#*D#*E#*F#34 Varis 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 147,850

m Arrencada de coronament i escopidors de pedra artificial, de fins a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

3 K2183A41

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#2 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#3 Varis 20,000 20,000

TOTAL AMIDAMENT 100,000

PRESUPUESTO  H120_2019_01OBRA 01
FAÇANESCAPÍTULO 01
GESTIÓ DE RESIDUSTÍTULO 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat

1 K2R641H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 439,890 0,020 1,200 10,557

C#*D#*E#*F#2 147,850 0,040 1,200 7,097

C#*D#*E#*F#3 100,000 0,400 0,050 1,200 2,400

TOTAL AMIDAMENT 20,054

EUR



PROJECTE EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

AMIDAMENTS Pàg.: 5

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 K2RA7581

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 439,890 0,020 1,200 10,557

C#*D#*E#*F#2 147,850 0,040 1,200 7,097

C#*D#*E#*F#3 100,000 0,400 0,050 1,200 2,400

TOTAL AMIDAMENT 20,054

PRESUPUESTO  H120_2019_01OBRA 01
FAÇANESCAPÍTULO 01
REVESTIMENTS I REPARACIÓ DE BALCONSTÍTULO 3 04
REPARACIÓ DE BALCONSTÍTULO 3 (1) 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Aplicació de passivador tipus SIKA monotop 910s o similar, per a la protecció d'armadures i capa d'adherència de formigó. 1 RE000002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 - Façana A:

C#*D#*E#*F#2 Frontals balcons 3,500 0,300 8,000 8,400

C#*D#*E#*F#3 Laterals balcons 1,500 0,300 8,000 2,000 7,200

C#*D#*E#*F#4 Part inferior balcons 3,500 0,400 8,000 11,200

C#*D#*E#*F#5 Voladiu última planta 3,500 0,700 2,000 4,900

C#*D#*E#*F#6 3,500 0,400 2,000 2,800

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 Subtotal 34,500

9 - Façana B:

C#*D#*E#*F#10 Frontals balcons 3,500 0,300 6,000 6,300

C#*D#*E#*F#11 Laterals balcons 1,500 0,300 6,000 2,000 5,400

C#*D#*E#*F#12 Part inferior balcons 3,500 0,400 8,000 11,200

C#*D#*E#*F#13 Voladiu última planta 3,500 0,700 2,000 4,900

C#*D#*E#*F#14 3,500 0,400 2,000 2,800

S SUMSUBTOTAL(G8:G14
)

15 Subtotal 30,600

17 - Façana C:

C#*D#*E#*F#18 Frontals balcons 3,500 0,300 5,000 5,250

C#*D#*E#*F#19 Laterals balcons 1,500 0,300 5,000 2,000 4,500

C#*D#*E#*F#20 Part inferior balcons 3,500 0,400 5,000 7,000

C#*D#*E#*F#21 Voladiu última planta 3,500 0,700 2,000 4,900

C#*D#*E#*F#22 3,500 0,400 2,000 2,800

C#*D#*E#*F#23 Forjat última planta 2,000 0,400 0,800

S SUMSUBTOTAL(G16:G2
3)

24 Subtotal 25,250

26 Façana D:

C#*D#*E#*F#27 Frontals balcons 3,500 0,300 3,000 3,150

EUR



PROJECTE EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

AMIDAMENTS Pàg.: 6

C#*D#*E#*F#28 Laterals balcons 3,500 0,300 3,000 2,000 6,300

C#*D#*E#*F#29 Part inferior balcons 3,500 0,400 3,000 4,200

C#*D#*E#*F#30 Voladiu última planta 3,500 0,700 1,000 2,450

C#*D#*E#*F#31 3,500 0,400 1,000 1,400

S SUMSUBTOTAL(G25:G3
1)

32 Subtotal 17,500

C#*D#*E#*F#34 Varis 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 147,850

m2 Restitució de la geometria del forjat amb morter de reparació R4 SIKA MONOTOP 412s, o similar, inclòs col·locació de
malla de fibra de vidre 

2 RE000003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

1 - Façana A:

C#*D#*E#*F#2 Frontals balcons 3,500 0,300 8,000 8,400

C#*D#*E#*F#3 Laterals balcons 1,500 0,300 8,000 2,000 7,200

C#*D#*E#*F#4 Part inferior balcons 3,500 0,400 8,000 11,200

C#*D#*E#*F#5 Voladiu última planta 3,500 0,700 2,000 4,900

C#*D#*E#*F#6 3,500 0,400 2,000 2,800

S SUMSUBTOTAL(G1:G6)7 Subtotal 34,500

9 - Façana B:

C#*D#*E#*F#10 Frontals balcons 3,500 0,300 6,000 6,300

C#*D#*E#*F#11 Laterals balcons 1,500 0,300 6,000 2,000 5,400

C#*D#*E#*F#12 Part inferior balcons 3,500 0,400 8,000 11,200

C#*D#*E#*F#13 Voladiu última planta 3,500 0,700 2,000 4,900

C#*D#*E#*F#14 3,500 0,400 2,000 2,800

S SUMSUBTOTAL(G8:G14
)

15 Subtotal 30,600

17 - Façana C:

C#*D#*E#*F#18 Frontals balcons 3,500 0,300 5,000 5,250

C#*D#*E#*F#19 Laterals balcons 1,500 0,300 5,000 2,000 4,500

C#*D#*E#*F#20 Part inferior balcons 3,500 0,400 5,000 7,000

C#*D#*E#*F#21 Voladiu última planta 3,500 0,700 2,000 4,900

C#*D#*E#*F#22 3,500 0,400 2,000 2,800

C#*D#*E#*F#23 Forjat última planta 2,000 0,400 0,800

S SUMSUBTOTAL(G16:G2
3)

24 Subtotal 25,250

26 Façana D:

C#*D#*E#*F#27 Frontals balcons 3,500 0,300 3,000 3,150

C#*D#*E#*F#28 Laterals balcons 3,500 0,300 3,000 2,000 6,300

C#*D#*E#*F#29 Part inferior balcons 3,500 0,400 3,000 4,200

C#*D#*E#*F#30 Voladiu última planta 3,500 0,700 1,000 2,450

C#*D#*E#*F#31 3,500 0,400 1,000 1,400

S SUMSUBTOTAL(G25:G3
1)

32 Subtotal 17,500

C#*D#*E#*F#34 Varis 40,000 40,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 147,850

m2 Proyección de chorro de agua a presión, de 200 a 300 bar, sobre paramento de hormigón, eliminando todos los restos de
suciedad, grasas y polvo del soporte, para proceder posteriormente a la aplicación de un revestimiento (no incluido en este
precio)

3 K8000010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana A 270,000 270,000

C#*D#*E#*F#2 Façana B 230,000 230,000

C#*D#*E#*F#3 Façana C 310,000 310,000

C#*D#*E#*F#4 290,000 290,000

C#*D#*E#*F#5 Façana D 295,000 295,000

C#*D#*E#*F#6 265,000 265,000

C#*D#*E#*F#7 -439 -439

TOTAL AMIDAMENT 1.221,000

PRESUPUESTO  H120_2019_01OBRA 01
FAÇANESCAPÍTULO 01
REVESTIMENTS I REPARACIÓ DE BALCONSTÍTULO 3 04
REVESTIMENTSTÍTULO 3 (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat
amb ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R. Inclòs talls de disc per regularització de zones de treball.

1 K81136K4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana A 51,020 51,020

C#*D#*E#*F#2 Façana B 80,600 80,600

C#*D#*E#*F#3 Façana C 97,040 97,040

C#*D#*E#*F#4 Façana D 61,230 61,230

C#*D#*E#*F#5 Escales exteriors 110,000 110,000

C#*D#*E#*F#6 Varis 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 449,890

m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a acrílica Revetón rugós o similar, amb acabat rugós, amb una
capa d'imprimació i dues d'acabat.

2 K898D620

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana A 230,000 230,000

C#*D#*E#*F#2 70,000 70,000

C#*D#*E#*F#3 Façana B 260,000 260,000

C#*D#*E#*F#4 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#5 Façana C 600,000 600,000

C#*D#*E#*F#6 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#7 Façana D 550,000 550,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

AMIDAMENTS Pàg.: 8

C#*D#*E#*F#8 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#9 Escales exteriors 110,000 110,000

C#*D#*E#*F#10 Zona accés planta aparcament 24,000 24,000

C#*D#*E#*F#11 Varis 200,000 200,000

TOTAL AMIDAMENT 2.184,000

m Escopidor de 50 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, amb trencaaigües a un cantell,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, Inclòs peces especials corves

3 E8K3DD4K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Finestres 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#2 Varis 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m Coronament de paret de 18 a 27.5 cm de gruix, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, amb dos
cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4.  Inclòs peces especials corves

4 K8J34C7L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Balcons 40,000 40,000

C#*D#*E#*F#2 Varis 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

m Restitució d'escopidor amb trencaaigües amb morter de reparació R3 SIKA MONOTOP 612, amb acabat similar al
existent. 

5 E8000001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#2 Varis 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 20,000

PRESUPUESTO  H120_2019_01OBRA 01
FAÇANESCAPÍTULO 01
BARANES I REIXESTÍTULO 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Raspat de restes d'òxid en elements metàl·lics, amb mitjans manuals1 K2185J01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Persianes 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#2 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 7,500 7,500

C#*D#*E#*F#4 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#5 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#6 3,200 3,200

C#*D#*E#*F#7 6,500 6,500

EUR



PROJECTE EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

AMIDAMENTS Pàg.: 9

C#*D#*E#*F#8 12,300 12,300

C#*D#*E#*F#9 Varis 60,000 60,000

11 Baranes

C#*D#*E#*F#12 Façana A 3,500 0,650 8,000 18,200

C#*D#*E#*F#13 1,500 0,250 2,000 8,000 6,000

C#*D#*E#*F#14 Façana B 3,500 0,650 6,000 13,650

C#*D#*E#*F#15 1,500 0,250 2,000 6,000 4,500

C#*D#*E#*F#16 Façana C 3,500 0,650 5,000 11,375

C#*D#*E#*F#17 1,500 0,250 2,000 5,000 3,750

C#*D#*E#*F#18 Façana D 3,500 0,650 3,000 6,825

C#*D#*E#*F#19 1,500 0,250 2,000 3,000 2,250

C#*D#*E#*F#20 Barana superior 60,000 1,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 246,750

m2 Pintat de persianes d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat2 E89AFBJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Persianes: 2,700 2,700

C#*D#*E#*F#2 7,000 7,000

C#*D#*E#*F#3 7,500 7,500

C#*D#*E#*F#4 9,000 9,000

C#*D#*E#*F#5 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#6 3,200 3,200

C#*D#*E#*F#7 6,500 6,500

C#*D#*E#*F#8 12,300 12,300

C#*D#*E#*F#9 Varis 60,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 120,200

m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2
d'acabat

3 K89B5BJ0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana A 3,500 0,650 8,000 18,200

C#*D#*E#*F#2 1,500 0,250 2,000 8,000 6,000

C#*D#*E#*F#3 Façana B 3,500 0,650 6,000 13,650

C#*D#*E#*F#4 1,500 0,250 2,000 6,000 4,500

C#*D#*E#*F#5 Façana C 3,500 0,650 5,000 11,375

C#*D#*E#*F#6 1,500 0,250 2,000 5,000 3,750

C#*D#*E#*F#7 Façana D 3,500 0,650 3,000 6,825

C#*D#*E#*F#8 1,500 0,250 2,000 3,000 2,250

C#*D#*E#*F#9 Barana superior 60,000 1,000 60,000

TOTAL AMIDAMENT 126,550

PRESUPUESTO  H120_2019_01OBRA 01

EUR



PROJECTE EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

AMIDAMENTS Pàg.: 10

FAÇANESCAPÍTULO 01
EVAQUACIÓ AIGÜES PLUVIALSTÍTULO 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Substitució de gàrgoles d'evacuació d'aigues en terrasses per conductes de pvc de 110 mm de diàmetre, inclòs repicat,
extracció de l'existent i nova instal·lació 

1 AP00001010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Façana A: 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#2 Façana B: 8,000 8,000

C#*D#*E#*F#3 Façana C: 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#4 Façana D: 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 24,000

PRESUPUESTO  H120_2019_01OBRA 01
FAÇANESCAPÍTULO 01
SEGURETAT I SALUTTÍTULO 3 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Treballs de Seguretat i Saut a l'obra1 SSO00001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Redacció de pla de muntatge, utilització i desmuntatge de bastida2 SS1200001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESUPUESTO  H120_2019_01OBRA 01
ESTRUCTURA SOSTRE SOTERRANICAPÍTULO 02
TREBALLS PRÈVISTÍTULO 3 00

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Ajudes de lampisteria en la retirada i reposició de conductes elèctrics, d'aigua, pluvials, enllumenat i altres serveis, etc.. en
la planta soterrani, per la realització de les obres. 

1 PA0100001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Ajudes de paleteria en la retirada i reposició de l'apuntalament existent de la planta soterrani2 PA0100002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESUPUESTO  H120_2019_01OBRA 01
ESTRUCTURA SOSTRE SOTERRANICAPÍTULO 02
REPARACIÓ D'ESTRUCTURESTÍTULO 3 01
REPARACIÓ DE JÀSSERESTÍTULO 3 (1) 01

EUR



PROJECTE EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

AMIDAMENTS Pàg.: 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Preparació de superfície de jàssera de formigó estructural amb mitjans manuals. 
Repicat de superfície de formigó amb martell elèctric i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor per posterior
treball de reparació d'estructura. 

1 REJ00001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Jàsseres deficients 0,200 5,700 4,000 0,800 3,648

C#*D#*E#*F#2 0,600 3,300 1,000 0,800 1,584

C#*D#*E#*F#3 0,600 4,400 1,000 0,800 2,112

C#*D#*E#*F#4 0,600 6,800 1,000 0,800 3,264

C#*D#*E#*F#5 0,400 4,300 1,000 0,800 1,376

C#*D#*E#*F#6 0,400 2,000 1,000 0,800 0,640

C#*D#*E#*F#7 1,000 17,000 1,000 0,800 13,600

C#*D#*E#*F#8 0,200 4,000 1,000 0,800 0,640

C#*D#*E#*F#9 0,200 4,700 1,000 0,800 0,752

C#*D#*E#*F#10 0,600 4,000 1,000 0,800 1,920

C#*D#*E#*F#11 0,600 6,000 1,000 0,800 2,880

C#*D#*E#*F#12 0,600 5,300 1,000 0,800 2,544

C#*D#*E#*F#13 Resta de jàsseres 0,600 220,000 0,150 19,800

C#*D#*E#*F#14 Pilars 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 69,760

m2 Raspat i netejat d'armadures i formigó per preparar-les per aplicació de morter de reparació2 KRA00001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Jàsseres deficients 0,200 5,700 4,000 0,800 3,648

C#*D#*E#*F#2 0,600 3,300 1,000 0,800 1,584

C#*D#*E#*F#3 0,600 4,400 1,000 0,800 2,112

C#*D#*E#*F#4 0,600 6,800 1,000 0,800 3,264

C#*D#*E#*F#5 0,400 4,300 1,000 0,800 1,376

C#*D#*E#*F#6 0,400 2,000 1,000 0,800 0,640

C#*D#*E#*F#7 1,000 17,000 1,000 0,800 13,600

C#*D#*E#*F#8 0,200 4,000 1,000 0,800 0,640

C#*D#*E#*F#9 0,200 4,700 1,000 0,800 0,752

C#*D#*E#*F#10 0,600 4,000 1,000 0,800 1,920

C#*D#*E#*F#11 0,600 6,000 1,000 0,800 2,880

C#*D#*E#*F#12 0,600 5,300 1,000 0,800 2,544

C#*D#*E#*F#13 Resta de jàsseres 0,600 220,000 0,150 19,800

C#*D#*E#*F#14 Pilars 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 69,760

m2 Aplicació de sistema de reparació SIKA monotop 910s, o similar, per a la protecció d'armadures en jàsseres3 REJ00002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Jàsseres deficients 0,200 5,700 4,000 0,800 3,648

EUR



PROJECTE EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

AMIDAMENTS Pàg.: 12

C#*D#*E#*F#2 0,600 3,300 1,000 0,800 1,584

C#*D#*E#*F#3 0,600 4,400 1,000 0,800 2,112

C#*D#*E#*F#4 0,600 6,800 1,000 0,800 3,264

C#*D#*E#*F#5 0,400 4,300 1,000 0,800 1,376

C#*D#*E#*F#6 0,400 2,000 1,000 0,800 0,640

C#*D#*E#*F#7 1,000 17,000 1,000 0,800 13,600

C#*D#*E#*F#8 0,200 4,000 1,000 0,800 0,640

C#*D#*E#*F#9 0,200 4,700 1,000 0,800 0,752

C#*D#*E#*F#10 0,600 4,000 1,000 0,800 1,920

C#*D#*E#*F#11 0,600 6,000 1,000 0,800 2,880

C#*D#*E#*F#12 0,600 5,300 1,000 0,800 2,544

C#*D#*E#*F#13 Resta de jàsseres 0,600 220,000 0,150 19,800

C#*D#*E#*F#14 Pilars 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 69,760

m2 Restitució de la geometria de jàssera amb morter de reparació R4 SIKA MONOTOP 412s, o similar, amb col·locació de
malla de polietilé necessaria. 

4 ES0400004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Jàsseres deficients 0,200 5,700 4,000 0,800 3,648

C#*D#*E#*F#2 0,600 3,300 1,000 0,800 1,584

C#*D#*E#*F#3 0,600 4,400 1,000 0,800 2,112

C#*D#*E#*F#4 0,600 6,800 1,000 0,800 3,264

C#*D#*E#*F#5 0,400 4,300 1,000 0,800 1,376

C#*D#*E#*F#6 0,400 2,000 1,000 0,800 0,640

C#*D#*E#*F#7 1,000 17,000 1,000 0,800 13,600

C#*D#*E#*F#8 0,200 4,000 1,000 0,800 0,640

C#*D#*E#*F#9 0,200 4,700 1,000 0,800 0,752

C#*D#*E#*F#10 0,600 4,000 1,000 0,800 1,920

C#*D#*E#*F#11 0,600 6,000 1,000 0,800 2,880

C#*D#*E#*F#12 0,600 5,300 1,000 0,800 2,544

C#*D#*E#*F#13 Resta de jàsseres 0,600 220,000 0,150 19,800

C#*D#*E#*F#14 Pilars 15,000 15,000

TOTAL AMIDAMENT 69,760

PRESUPUESTO  H120_2019_01OBRA 01
ESTRUCTURA SOSTRE SOTERRANICAPÍTULO 02
REPARACIÓ D'ESTRUCTURESTÍTULO 3 01
REPARACIÓ DE BIGUETESTÍTULO 3 (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ml Preparació de superfície de bigueta de 12 cm d'amplada, de formigó estructural amb mitjans manuals. 
Repicat de superfície de formigó amb martell elèctric i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor per posterior
treball de reparació d'estructura. 

1 REB00001

EUR



PROJECTE EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

AMIDAMENTS Pàg.: 13

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 A 5,400 7,000 37,800

C#*D#*E#*F#2 B 4,600 7,000 32,200

C#*D#*E#*F#3 C 3,600 1,000 3,600

C#*D#*E#*F#4 D 3,900 1,000 3,900

C#*D#*E#*F#5 E 6,000 3,000 18,000

C#*D#*E#*F#6 F 5,000 8,000 40,000

C#*D#*E#*F#7 G 4,950 5,000 24,750

C#*D#*E#*F#8 H 3,950 4,000 15,800

C#*D#*E#*F#9 I 5,900 4,000 23,600

C#*D#*E#*F#10 J 2,600 1,000 2,600

C#*D#*E#*F#11 K 5,000 11,000 55,000

C#*D#*E#*F#12 L 5,200 12,000 62,400

C#*D#*E#*F#13 1.600,000 0,150 240,000

TOTAL AMIDAMENT 559,650

ml Raspat i netejat d'armadures i formigó per preparar-les per aplicació de morter de reparació2 REB0004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 A 5,400 7,000 37,800

C#*D#*E#*F#2 B 4,600 7,000 32,200

C#*D#*E#*F#3 C 3,600 1,000 3,600

C#*D#*E#*F#4 D 3,900 1,000 3,900

C#*D#*E#*F#5 E 6,000 3,000 18,000

C#*D#*E#*F#6 F 5,000 8,000 40,000

C#*D#*E#*F#7 G 4,950 5,000 24,750

C#*D#*E#*F#8 H 3,950 4,000 15,800

C#*D#*E#*F#9 I 5,900 4,000 23,600

C#*D#*E#*F#10 J 2,600 1,000 2,600

C#*D#*E#*F#11 K 5,000 11,000 55,000

C#*D#*E#*F#12 L 5,200 12,000 62,400

C#*D#*E#*F#13 1.600,000 0,150 240,000

TOTAL AMIDAMENT 559,650

ml Aplicació de sistema de reparació SIKA monotop 910s, o similar, per a la protecció d'armadures en biguetes3 REB00002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 A 5,400 7,000 37,800

C#*D#*E#*F#2 B 4,600 7,000 32,200

C#*D#*E#*F#3 C 3,600 1,000 3,600

C#*D#*E#*F#4 D 3,900 1,000 3,900

C#*D#*E#*F#5 E 6,000 3,000 18,000

C#*D#*E#*F#6 F 5,000 8,000 40,000

C#*D#*E#*F#7 G 4,950 5,000 24,750

EUR



PROJECTE EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

AMIDAMENTS Pàg.: 14

C#*D#*E#*F#8 H 3,950 4,000 15,800

C#*D#*E#*F#9 I 5,900 4,000 23,600

C#*D#*E#*F#10 J 2,600 1,000 2,600

C#*D#*E#*F#11 K 5,000 11,000 55,000

C#*D#*E#*F#12 L 5,200 12,000 62,400

C#*D#*E#*F#13 1.600,000 0,150 240,000

TOTAL AMIDAMENT 559,650

ml Restitució de la geometria de bigueta amb morter de reparació R4 SIKA MONOTOP 412s, o similar, amb col·locació de
malla de polietilé necessaria. 

4 ES0300003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 A 5,400 7,000 37,800

C#*D#*E#*F#2 B 4,600 7,000 32,200

C#*D#*E#*F#3 C 3,600 1,000 3,600

C#*D#*E#*F#4 D 3,900 1,000 3,900

C#*D#*E#*F#5 E 6,000 3,000 18,000

C#*D#*E#*F#6 F 5,000 8,000 40,000

C#*D#*E#*F#7 G 4,950 5,000 24,750

C#*D#*E#*F#8 H 3,950 4,000 15,800

C#*D#*E#*F#9 I 5,900 4,000 23,600

C#*D#*E#*F#10 J 2,600 1,000 2,600

C#*D#*E#*F#11 K 5,000 11,000 55,000

C#*D#*E#*F#12 L 5,200 12,000 62,400

C#*D#*E#*F#13 1.600,000 0,150 240,000

TOTAL AMIDAMENT 559,650

PRESUPUESTO  H120_2019_01OBRA 01
ESTRUCTURA SOSTRE SOTERRANICAPÍTULO 02
REFORÇ D'ESTRUCTURESTÍTULO 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Enderroc d'entrebigat de revoltó ceràmic de 70 cm d'intereix com a màxim, amb mitjans manuals i amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1 K2148E04

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 A 5,400 3,000 0,600 0,150 1,458

C#*D#*E#*F#2 B 4,600 15,000 0,600 0,150 6,210

C#*D#*E#*F#3 C 3,600 13,000 0,600 0,150 4,212

C#*D#*E#*F#4 D 3,900 13,000 0,600 0,150 4,563

C#*D#*E#*F#5 E 6,000 3,000 0,600 0,150 1,620

C#*D#*E#*F#6 F 5,000 2,000 0,600 0,150 0,900

C#*D#*E#*F#7 H 3,950 2,000 0,600 0,150 0,711

C#*D#*E#*F#8 K 5,000 30,000 0,600 0,150 13,500

EUR



PROJECTE EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

AMIDAMENTS Pàg.: 15

C#*D#*E#*F#9 L 5,000 8,000 0,600 0,150 3,600

C#*D#*E#*F#10 1.600,000 0,150 0,600 0,150 21,600

TOTAL AMIDAMENT 58,374

u Preparació de caps de bigues per col·locació de reforç, amb mitjans manuals. Inclós repicat de formigó i aplicació de
morter de reparació R4 SIKA MONOTOP 412s, o similar. D'acord amb el projecte tècnic. 

2 ES0100001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 A 3,000 2,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 B 15,000 2,000 30,000

C#*D#*E#*F#3 C 13,000 2,000 26,000

C#*D#*E#*F#4 D 13,000 2,000 26,000

C#*D#*E#*F#5 E 3,000 2,000 6,000

C#*D#*E#*F#6 F 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#7 H 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#8 K 30,000 2,000 60,000

C#*D#*E#*F#9 L 8,000 2,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 178,000

ml Subministrament i instal·lació de reforç de bigues amb sistema NOUBAU, o similar, de perfils omega d'acer galvanitzat
model GVsg-180.
Inclós sistema d'ancoratges a jàsseres, suports, caballets, rigiditzadors i soldadures necessàries per una total instal·lació.
Inclós rejuntat entre perfil i forjat amb ciment Portland i reblert interior del perfil amb morter cel·lular.
Inclós preparació i transport de material. Segons documentació tèncica de projecte i totalment instal·lat 

3 ES010001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona C 3,600 13,000 46,800

C#*D#*E#*F#2 Zona D 3,900 13,000 50,700

C#*D#*E#*F#3 Zona H 3,950 2,000 7,900

TOTAL AMIDAMENT 105,400

ml Subministrament i instal·lació de reforç de bigues amb sistema NOUBAU, o similar, de perfils omega d'acer galvanitzat
model GVsg-200.
Inclós sistema d'ancoratges a jàsseres, suports, caballets, rigiditzadors i soldadures necessàries per una total instal·lació.
Inclós rejuntat entre perfil i forjat amb ciment Portland i reblert interior del perfil amb morter cel·lular.
Inclós preparació i transport de material. Segons documentació tèncica de projecte i totalment instal·lat 

4 ES010002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona B 4,600 15,000 69,000

TOTAL AMIDAMENT 69,000

ml Subministrament i instal·lació de reforç de bigues amb sistema NOUBAU, o similar, de perfils omega d'acer galvanitzat
model GVsg-220.
Inclós sistema d'ancoratges a jàsseres, suports, caballets, rigiditzadors i soldadures necessàries per una total instal·lació.
Inclós rejuntat entre perfil i forjat amb ciment Portland i reblert interior del perfil amb morter cel·lular.
Inclós preparació i transport de material. Segons documentació tèncica de projecte i totalment instal·lat 

5 ES010003

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona F 5,000 2,000 10,000

EUR



PROJECTE EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

AMIDAMENTS Pàg.: 16

C#*D#*E#*F#2 Zona K 5,000 30,000 150,000

C#*D#*E#*F#3 Zona L 5,200 8,000 41,600

TOTAL AMIDAMENT 201,600

ml Subministrament i instal·lació de reforç de bigues amb sistema NOUBAU, o similar, de perfils omega d'acer galvanitzat
model GVssg-220.
Inclós sistema d'ancoratges a jàsseres, suports, caballets, rigiditzadors i soldadures necessàries per una total instal·lació.
Inclós rejuntat entre perfil i forjat amb ciment Portland i reblert interior del perfil amb morter cel·lular.
Inclós preparació i transport de material. Segons documentació tèncica de projecte i totalment instal·lat 

6 ES010004

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona A 5,400 3,000 16,200

C#*D#*E#*F#2 Zona E 6,000 3,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 34,200

u Suport A
Suport de reforç de bigueta format per xapa metàl·lica i xapes auxiliars col·locades amb soldadura sota el perfil de reforç.
Inclòs cargols i elements de fixació i soldadura de les xapes. 

7 ES020001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona A 3,000 3,000

2 Zona B

3 Zona C

C#*D#*E#*F#4 Zona D 13,000 13,000

C#*D#*E#*F#5 Zona E 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#6 Zona F 4,000 4,000

7 Zona H

C#*D#*E#*F#8 Zona K 60,000 60,000

C#*D#*E#*F#9 Zona L 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 102,000

u Suport B
Suport de reforç de bigueta format per un suport metàl·lic cargolat al parament vertical o jàssera i una cartel·la metàlica de
reforç. Inclòs cargols i elements de fixació i soldadura del suport. 

8 ES020002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Zona A 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#2 Zona B 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#3 Zona C 26,000 26,000

C#*D#*E#*F#4 Zona D 26,000 26,000

C#*D#*E#*F#5 Zona E 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#6 Zona F 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#7 Zona H 4,000 4,000

C#*D#*E#*F#8 Zona K 30,000 30,000

C#*D#*E#*F#9 Zona L 16,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 148,000
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PRESUPUESTO  H120_2019_01OBRA 01
ESTRUCTURA SOSTRE SOTERRANICAPÍTULO 02
GESTIÓ DE RESIDUSTÍTULO 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb contenidor de 8 m3 de capacitat

1 K2R641H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Enderroc de revoltons 58,374 0,250 1,200 17,512

C#*D#*E#*F#2 Repicat de bigues 559,650 0,150 0,040 1,200 4,029

C#*D#*E#*F#3 Repicat de jàsseres 69,760 0,040 1,200 3,348

TOTAL AMIDAMENT 24,889

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 K2RA7581

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Enderroc de revoltons 58,374 0,250 1,200 17,512

C#*D#*E#*F#2 Repicat de bigues 559,650 0,150 0,040 1,200 4,029

C#*D#*E#*F#3 Repicat de jàsseres 69,760 0,040 1,200 3,348

TOTAL AMIDAMENT 24,889

PRESUPUESTO  H120_2019_01OBRA 01
ESTRUCTURA SOSTRE SOTERRANICAPÍTULO 02
AILLAMENT I PROTECCIONS CONTRA EL FOCTÍTULO 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Aïllament de gruix 4 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre
elements superficials.  Inclós protecció d'instal·lacions, paviments, paraments i neteja posterior

1 E7D21622

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1.100,000 1.100,000

TOTAL AMIDAMENT 1.100,000

PRESUPUESTO  H120_2019_01OBRA 01
ESTRUCTURA SOSTRE SOTERRANICAPÍTULO 02
SEGURETAT I SALUT A L'OBRATÍTULO 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Treballs de Seguretat i Salut a l'obra1 SSO00003

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESUPUESTO  H120_2019_01OBRA 01
ZONES EXTERIORSCAPÍTULO 03
DEMOLICIONSTÍTULO 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Arrencada de paviment hidràulic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs retirada
de la base de morter 

1 K2194421

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 - Exteriors planta soterrani 290,000 290,000

C#*D#*E#*F#2 - Exteriors planta baixa 132,000 132,000

C#*D#*E#*F#3 96,000 96,000

C#*D#*E#*F#4 70,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 588,000

m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor2 K2153C01

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 - Exteriors planta soterrani 120,000 120,000

C#*D#*E#*F#2 - Exteriors planta baixa 132,000 132,000

C#*D#*E#*F#3 96,000 96,000

C#*D#*E#*F#4 70,000 70,000

C#*D#*E#*F#5 Solapaments 60,000 0,500 30,000

C#*D#*E#*F#6 45,000 0,500 22,500

C#*D#*E#*F#7 30,000 0,500 15,000

TOTAL AMIDAMENT 485,500

m Arrencada de revestiment d'esglaó prefabricat, inclòs petjada i contrapetjada i moter de base, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

3 K219A12A

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escales acces c/ Baixador 3,400 6,000 20,400

C#*D#*E#*F#2 Escales exteriors façana C 2,600 25,000 65,000

C#*D#*E#*F#3 Replà 2,600 1,200 3,120

TOTAL AMIDAMENT 88,520

m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor, inclòs sanejament de la cara superficial

4 K2192913

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Varis 65,000 65,000

C#*D#*E#*F#2 Escala façana C 10,000 2,600 26,000

C#*D#*E#*F#3 Escales accés carrer Baixador 18,000 1,400 25,200

TOTAL AMIDAMENT 116,200
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m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor5 K2192311

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escales accés carrer Baixador 18,000 1,400 0,450 11,340

TOTAL AMIDAMENT 11,340

PRESUPUESTO  H120_2019_01OBRA 01
ZONES EXTERIORSCAPÍTULO 03
GESTIÓ DE RESIDUSTÍTULO 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km

1 K2R64269

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Demolició de paviment 588,000 0,050 1,200 35,280

C#*D#*E#*F#2 Demolició de làmina impermeable 485,500 0,010 1,200 5,826

C#*D#*E#*F#3 Demolició de solera de formigó 116,200 0,150 1,200 20,916

C#*D#*E#*F#4 11,340 11,340

C#*D#*E#*F#5 Graons 88,520 0,200 0,050 1,200 1,062

TOTAL AMIDAMENT 74,424

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0.17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

2 K2RA7581

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Demolició de paviment 588,000 0,050 1,200 35,280

C#*D#*E#*F#2 Demolició de làmina impermeable 485,500 0,010 1,200 5,826

C#*D#*E#*F#3 Demolició de solera de formigó 116,200 0,150 1,200 20,916

C#*D#*E#*F#4 11,340 11,340

C#*D#*E#*F#5 Graons 88,520 0,200 0,050 1,200 1,062

TOTAL AMIDAMENT 74,424

PRESUPUESTO  H120_2019_01OBRA 01
ZONES EXTERIORSCAPÍTULO 03
PAVIMENTS EXTERIORSTÍTULO 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat
des de camió

1 E93615B0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Varis 65,000 65,000

EUR
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TOTAL AMIDAMENT 65,000

m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:82 E93AA3C0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 - Exteriors planta soterrani 290,000 290,000

C#*D#*E#*F#2 - Exteriors planta baixa 132,000 132,000

C#*D#*E#*F#3 96,000 96,000

C#*D#*E#*F#4 70,000 70,000

C#*D#*E#*F#5 Formació de solera -65 -65

TOTAL AMIDAMENT 523,000

m2 Capa d'impermeabilització formada per membrana impermeabilitzant amb làmina elastomèrica POLITABER COMBI 40 i
làmina elastomèrica POLITBER VEL 30, adherides entre si. Inclòs adaptació amb peces especials als baixants de recollida
d'aigues pluvials.

3 K71391NK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 - Exteriors planta soterrani 290,000 290,000

C#*D#*E#*F#2 - Exteriors planta baixa 132,000 132,000

C#*D#*E#*F#3 96,000 96,000

C#*D#*E#*F#4 70,000 70,000

C#*D#*E#*F#5 Solapaments 60,000 0,500 30,000

C#*D#*E#*F#6 45,000 0,500 22,500

C#*D#*E#*F#7 30,000 0,500 15,000

TOTAL AMIDAMENT 655,500

m2 Capa d'imprimació bicapa d'emulsió bituminosa model SUPERMUL de Chova, o similars característiques, amb una dotació
<= 2 kg/m2, aplicada en dues capes

4 E7A1210N

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 - Exteriors planta soterrani 290,000 290,000

C#*D#*E#*F#2 - Exteriors planta baixa 132,000 132,000

C#*D#*E#*F#3 96,000 96,000

C#*D#*E#*F#4 70,000 70,000

C#*D#*E#*F#5 Solapaments 60,000 0,500 30,000

C#*D#*E#*F#6 45,000 0,500 22,500

C#*D#*E#*F#7 30,000 0,500 15,000

TOTAL AMIDAMENT 655,500

m2 Làmina separadora filtrant de polietilè de 150 µm i 144 g/m2, model GEOFIM PP de Chova, o de similar característiques,
col·locada no adherida,

5 E7B21H0L

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 - Exteriors planta soterrani 290,000 290,000

C#*D#*E#*F#2 - Exteriors planta baixa 132,000 132,000

C#*D#*E#*F#3 96,000 96,000
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C#*D#*E#*F#4 70,000 70,000

C#*D#*E#*F#5 Solapaments 60,000 0,500 30,000

C#*D#*E#*F#6 45,000 0,500 22,500

C#*D#*E#*F#7 30,000 0,500 15,000

TOTAL AMIDAMENT 655,500

m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de gruix 3 cm acabat remolinat6 E7Z26D31

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 - Exteriors planta soterrani 290,000 290,000

C#*D#*E#*F#2 - Exteriors planta baixa 132,000 132,000

C#*D#*E#*F#3 96,000 96,000

C#*D#*E#*F#4 70,000 70,000

TOTAL AMIDAMENT 588,000

m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 4 cm de gruix, preu superior , col·locats amb morter de
ciment 1:6 i reblert de junts amb sorra fina

7 F9F5RU0G

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 - Exteriors planta soterrani 290,000 290,000

C#*D#*E#*F#2 - Exteriors planta baixa 132,000 132,000

C#*D#*E#*F#3 96,000 96,000

C#*D#*E#*F#4 70,000 70,000

C#*D#*E#*F#5 Rampa carrer Baixador 10,500 1,200 12,600

TOTAL AMIDAMENT 600,600

ml Formació de minvell perimetral per la instal·lació de làmina impermeable en parament vertical. Inclòs repicat, formació
d'encaix, formació de mitja canya i tapat amb morter de ciment i posterior pintura. Alçada d'acectació de 20 cm 

8 SO0100001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 60,000 0,500 30,000

C#*D#*E#*F#2 45,000 0,500 22,500

C#*D#*E#*F#3 30,000 0,500 15,000

TOTAL AMIDAMENT 67,500

m Escopidor de 50 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, amb trencaaigües a un cantell,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, Inclòs peces especials corves

9 E8K3DD4K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 50,000 50,000

TOTAL AMIDAMENT 50,000

PRESUPUESTO  H120_2019_01OBRA 01
ZONES EXTERIORSCAPÍTULO 03
TANCAMENTS EXTERIORSTÍTULO 3 04

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de
290x140x100 mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II. Inclòs part proporcional de pilars 

1 E612T5AK

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,500 3,150 20,475

TOTAL AMIDAMENT 20,475

m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de
regle

2 E81135B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,500 3,150 20,475

TOTAL AMIDAMENT 20,475

m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat

3 E898D240

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,500 3,150 20,475

TOTAL AMIDAMENT 20,475

u Fulla batent per a porta d'entrada de seguretat, de fusta per a pintar, de 45 mm de gruix, rebaixada amb plafons i de fusta
massissa, de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

4 KAQAEN96

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

PRESUPUESTO  H120_2019_01OBRA 01
ZONES EXTERIORSCAPÍTULO 03
ESCALES I ACCESSOSTÍTULO 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m2 Restitució de la geometria d'escala amb peces ceràmiques i morter ciment M-401 IMP00002

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escales exteriors façana C 22,000 1,800 39,600

C#*D#*E#*F#2 5,000 2,200 11,000

C#*D#*E#*F#3 5,000 1,800 9,000

C#*D#*E#*F#4 Escales acces c/ Baixador 3,600 5,000 2,000 36,000

TOTAL AMIDAMENT 95,600
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m2 Pintat de dues capes de Impermeabilitzant de cautxú, Campolin fibres, color blanc, tipus copolímers acrílics en emulsió,
d'aplicació in situ per a eliminar goteres en cobertes i en paraments verticals, auto armat amb fibres, ref. 2312-12 de la
sèrie Campolin Fibres de ASFALTEX. Amb malla de vidre, de 1 kg/m2, per a intercalar entre dues capes de solucions
liquides d'impermeabilització, serveix d'armadura per la solució líquida. 

2 IMP00001

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escales acces c/ Baixador 3,400 10,000 34,000

TOTAL AMIDAMENT 34,000

m Esglaó de pedra artificial rentada amb àcid de gra mitjà, preu alt, d'una peça model italià, armada amb malla galvanitzada,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10. 

3 E9V2BB3K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Escales acces c/ Baixador 3,400 10,000 34,000

C#*D#*E#*F#2 Escales exteriors façana C 2,600 25,000 65,000

C#*D#*E#*F#3 2,600 1,200 3,120

TOTAL AMIDAMENT 102,120

m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

4 EB1228AM

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 5,000 5,000

C#*D#*E#*F#2 12,000 12,000

C#*D#*E#*F#3 11,000 11,000

C#*D#*E#*F#4 1,250 1,250

TOTAL AMIDAMENT 29,250

m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 500x200x200 mm,
categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb
additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

5 E4E29615

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 18,000 0,600 10,800

C#*D#*E#*F#2 1,400 3,000 0,600 2,520

C#*D#*E#*F#3 9,000 0,600 5,400

TOTAL AMIDAMENT 18,720

kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

6 E4EZ3000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 18,720 1,500 28,080

TOTAL AMIDAMENT 28,080

m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat
10 mm, col·locat manualment

7 E4EZ72C4
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 18,720 0,150 2,808

TOTAL AMIDAMENT 2,808

m2 Subbase de grava de granulat reciclat formigó-ceràmica de 20 cm de gruix i, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

8 E923SG91

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 9,000 1,200 0,300 3,240

TOTAL AMIDAMENT 3,240

ml Formació de graonat d'escala amb maó ceràmic per revestir de 24x11,5x7 cm, según UNE-EN 771-1. Col·locat amb morter
ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5

9 PE000010

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,600 5,000 2,000 36,000

TOTAL AMIDAMENT 36,000

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

10 E93628B1

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,500 1,200 12,600

TOTAL AMIDAMENT 12,600

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

11 K9Z4AA15

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 12,000 1,500 18,000

TOTAL AMIDAMENT 18,000

pa Trasllat de fanal d'enllumenat públic a vorera12 FAE00010

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESUPUESTO  H120_2019_01OBRA 01
ZONES EXTERIORSCAPÍTULO 03
EVACUACIÓ PLUVIALSTÍTULO 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Bonera sifònica d'acer inoxidable de diàmetre 50 mm amb tapa antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques1 K5ZH5J74

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 25

TOTAL AMIDAMENT 4,000

pa Treballs d'adaptació de pluvials en zones exteriors 2 PA000101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESUPUESTO  H120_2019_01OBRA 01
ZONES EXTERIORSCAPÍTULO 03
SEGURETAT I SALUTTÍTULO 3 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Treballs de Seguretat i Salut a l'obra1 SSO00002

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR



 

 

      

 

 



PROJECTE EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA PRESUPUESTO  H120_2019_0101

CAPÍTULO FAÇANES01

TÍTULO 3 TREBALLS PRÈVIS00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 TA00001 pa Col.locació de tanca de protecció tipus degudament ancorada i
amb malla d'ocultació que impedeixi el pas de persones alienes a
l'obra i que protegeixi de la caiguda d'elements a la via des de
l'àmbit de l'obra (P - 77)

1,000976,49 976,49

2 K1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada
per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i
el transport amb un recorregut total màxim de 60 km. Inclòs
instal·lació de protectors de foam de 2 metres d'alçada per
protecció de muntants, redacció del pla especific de muntatge i
desmuntatge i ús. Inclós instal·lació de pòrtics i marquesines a
l'àmbit dels locals en planta baixa.  (P - 36)

1.779,0006,05 10.762,95

3 K1215250 m2 Lloguer diàri de bastida tubular metàl·lica (P - 37) 71.160,0000,05 3.558,00

4 IP000001 u Subministrament d'instal·lació provisional d'aigua potable durant
l'ececució de les obres i posterior retirada.  (P - 34)

1,000400,00 400,00

5 IP000002 u Subministrament d'instal·lació provisional d'electricitat durant
l'ececució de les obres i posterior retirada.  (P - 35)

1,000400,00 400,00

6 PA00001 PA Desmuntatge i retirada de qualsevol d'elements en façanes, com
cartells, persianes, tendals, antenes, cablejats, etc... inclòs
posterior col·locació un cop acabades les obres.  (P - 60)

1,000400,00 400,00

TÍTULO 3TOTAL 01.01.00 16.497,44

OBRA PRESUPUESTO  H120_2019_0101

CAPÍTULO FAÇANES01

TÍTULO 3 DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment i repicat i sanejament
de les parts deteroirades del formigó dels frontals i cares
horitzontals dels balcons, amb mitjans manuals (P - 40)

449,89010,90 4.903,80

2 KRA00001 m2 Raspat i netejat d'armadures i formigó per preparar-les per
aplicació de morter de reparació (P - 59)

147,85020,00 2.957,00

3 K2183A41 m Arrencada de coronament i escopidors de pedra artificial, de fins
a 30 cm d'amplària, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 41)

100,0004,61 461,00

TÍTULO 3TOTAL 01.01.01 8.321,80

OBRA PRESUPUESTO  H120_2019_0101

CAPÍTULO FAÇANES01

TÍTULO 3 GESTIÓ DE RESIDUS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 47)

20,05434,30 687,85

2 K2RA7581 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la 20,05410,58 212,17

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 2

deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0.17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 49)

TÍTULO 3TOTAL 01.01.02 900,02

OBRA PRESUPUESTO  H120_2019_0101

CAPÍTULO FAÇANES01

TÍTULO 3 REVESTIMENTS I REPARACIÓ DE BALCONS04

TÍTULO 3 (1) REPARACIÓ DE BALCONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 RE000002 m2 Aplicació de passivador tipus SIKA monotop 910s o similar, per a
la protecció d'armadures i capa d'adherència de formigó.  (P - 65)

147,85030,00 4.435,50

2 RE000003 m2 Restitució de la geometria del forjat amb morter de reparació R4
SIKA MONOTOP 412s, o similar, inclòs col·locació de malla de
fibra de vidre  (P - 66)

147,850110,00 16.263,50

3 K8000010 m2 Proyección de chorro de agua a presión, de 200 a 300 bar, sobre
paramento de hormigón, eliminando todos los restos de suciedad,
grasas y polvo del soporte, para proceder posteriormente a la
aplicación de un revestimiento (no incluido en este precio) (P - 52)

1.221,0003,00 3.663,00

TÍTULO 3 (1)TOTAL 01.01.04.01 24.362,00

OBRA PRESUPUESTO  H120_2019_0101

CAPÍTULO FAÇANES01

TÍTULO 3 REVESTIMENTS I REPARACIÓ DE BALCONS04

TÍTULO 3 (1) REVESTIMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K81136K4 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de
3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat i lliscat amb
ciment pòrtland amb filler calcari 32,5 R. Inclòs talls de disc per
regularització de zones de treball. (P - 53)

449,89023,11 10.396,96

2 K898D620 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a
acrílica Revetón rugós o similar, amb acabat rugós, amb una
capa d'imprimació i dues d'acabat. (P - 54)

2.184,0007,90 17.253,60

3 E8K3DD4K m Escopidor de 50 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de
ciment blanc, buixardada, amb trencaaigües a un cantell,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, Inclòs peces especials corves
(P - 14)

50,00058,84 2.942,00

4 K8J34C7L m Coronament de paret de 18 a 27.5 cm de gruix, amb pedra
artificial de morter de ciment blanc, rentada amb àcid, amb dos
cantells en escaire, col·locada amb morter mixt 1:0,5:4. Inclòs
peces especials corves (P - 56)

50,00042,60 2.130,00

5 E8000001 m Restitució d'escopidor amb trencaaigües amb morter de reparació
R3 SIKA MONOTOP 612, amb acabat similar al existent.  (P - 10)

20,00030,00 600,00

TÍTULO 3 (1)TOTAL 01.01.04.02 33.322,56

OBRA PRESUPUESTO  H120_2019_0101

CAPÍTULO FAÇANES01

TÍTULO 3 BARANES I REIXES05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2185J01 m2 Raspat de restes d'òxid en elements metàl·lics, amb mitjans
manuals (P - 42)

246,7504,24 1.046,22

EUR



PROJECTE EXECUTIU
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

PRESSUPOST Pàg.: 3

2 E89AFBJ0 m2 Pintat de persianes d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 13)

120,20017,08 2.053,02

3 K89B5BJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 10 cm, amb
esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2
d'acabat (P - 55)

126,55018,69 2.365,22

TÍTULO 3TOTAL 01.01.05 5.464,46

OBRA PRESUPUESTO  H120_2019_0101

CAPÍTULO FAÇANES01

TÍTULO 3 EVAQUACIÓ AIGÜES PLUVIALS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 AP00001010 u Substitució de gàrgoles d'evacuació d'aigues en terrasses per
conductes de pvc de 110 mm de diàmetre, inclòs repicat,
extracció de l'existent i nova instal·lació  (P - 1)

24,00030,00 720,00

TÍTULO 3TOTAL 01.01.06 720,00

OBRA PRESUPUESTO  H120_2019_0101

CAPÍTULO FAÇANES01

TÍTULO 3 SEGURETAT I SALUT07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SSO00001 u Treballs de Seguretat i Saut a l'obra (P - 74) 1,0002.100,00 2.100,00

2 SS1200001 u Redacció de pla de muntatge, utilització i desmuntatge de bastida
(P - 73)

1,000200,00 200,00

TÍTULO 3TOTAL 01.01.07 2.300,00

OBRA PRESUPUESTO  H120_2019_0101

CAPÍTULO ESTRUCTURA SOSTRE SOTERRANI02

TÍTULO 3 TREBALLS PRÈVIS00

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 PA0100001 u Ajudes de lampisteria en la retirada i reposició de conductes
elèctrics, d'aigua, pluvials, enllumenat i altres serveis, etc.. en la
planta soterrani, per la realització de les obres.  (P - 62)

1,0001.000,00 1.000,00

2 PA0100002 u Ajudes de paleteria en la retirada i reposició de l'apuntalament
existent de la planta soterrani (P - 63)

1,000900,00 900,00

TÍTULO 3TOTAL 01.02.00 1.900,00

OBRA PRESUPUESTO  H120_2019_0101

CAPÍTULO ESTRUCTURA SOSTRE SOTERRANI02

TÍTULO 3 REPARACIÓ D'ESTRUCTURES01

TÍTULO 3 (1) REPARACIÓ DE JÀSSERES01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 REJ00001 m2 Preparació de superfície de jàssera de formigó estructural amb
mitjans manuals. 
Repicat de superfície de formigó amb martell elèctric i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor per posterior treball de
reparació d'estructura.  (P - 70)

69,76020,00 1.395,20

2 KRA00001 m2 Raspat i netejat d'armadures i formigó per preparar-les per
aplicació de morter de reparació (P - 59)

69,76020,00 1.395,20

EUR
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3 REJ00002 m2 Aplicació de sistema de reparació SIKA monotop 910s, o similar,
per a la protecció d'armadures en jàsseres (P - 71)

69,76030,00 2.092,80

4 ES0400004 m2 Restitució de la geometria de jàssera amb morter de reparació R4
SIKA MONOTOP 412s, o similar, amb col·locació de malla de
polietilé necessaria.  (P - 29)

69,760110,00 7.673,60

TÍTULO 3 (1)TOTAL 01.02.01.01 12.556,80

OBRA PRESUPUESTO  H120_2019_0101

CAPÍTULO ESTRUCTURA SOSTRE SOTERRANI02

TÍTULO 3 REPARACIÓ D'ESTRUCTURES01

TÍTULO 3 (1) REPARACIÓ DE BIGUETES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 REB00001 ml Preparació de superfície de bigueta de 12 cm d'amplada, de
formigó estructural amb mitjans manuals. 
Repicat de superfície de formigó amb martell elèctric i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor per posterior treball de
reparació d'estructura.  (P - 67)

559,6504,80 2.686,32

2 REB0004 ml Raspat i netejat d'armadures i formigó per preparar-les per
aplicació de morter de reparació (P - 69)

559,6504,80 2.686,32

3 REB00002 ml Aplicació de sistema de reparació SIKA monotop 910s, o similar,
per a la protecció d'armadures en biguetes
 (P - 68)

559,6508,00 4.477,20

4 ES0300003 ml Restitució de la geometria de bigueta amb morter de reparació R4
SIKA MONOTOP 412s, o similar, amb col·locació de malla de
polietilé necessaria.  (P - 28)

559,65026,40 14.774,76

TÍTULO 3 (1)TOTAL 01.02.01.02 24.624,60

OBRA PRESUPUESTO  H120_2019_0101

CAPÍTULO ESTRUCTURA SOSTRE SOTERRANI02

TÍTULO 3 REFORÇ D'ESTRUCTURES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2148E04 m2 Enderroc d'entrebigat de revoltó ceràmic de 70 cm d'intereix com
a màxim, amb mitjans manuals i amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 38)

58,3748,86 517,19

2 ES0100001 u Preparació de caps de bigues per col·locació de reforç, amb
mitjans manuals. Inclós repicat de formigó i aplicació de morter de
reparació R4 SIKA MONOTOP 412s, o similar. D'acord amb el
projecte tècnic. 
 (P - 21)

178,00038,00 6.764,00

3 ES010001 ml Subministrament i instal·lació de reforç de bigues amb sistema
NOUBAU, o similar, de perfils omega d'acer galvanitzat model
GVsg-180.
Inclós sistema d'ancoratges a jàsseres, suports, caballets,
rigiditzadors i soldadures necessàries per una total instal·lació.
Inclós rejuntat entre perfil i forjat amb ciment Portland i reblert
interior del perfil amb morter cel·lular.
Inclós preparació i transport de material. Segons documentació
tèncica de projecte i totalment instal·lat  (P - 22)

105,400119,00 12.542,60

4 ES010002 ml Subministrament i instal·lació de reforç de bigues amb sistema
NOUBAU, o similar, de perfils omega d'acer galvanitzat model
GVsg-200.
Inclós sistema d'ancoratges a jàsseres, suports, caballets,
rigiditzadors i soldadures necessàries per una total instal·lació.
Inclós rejuntat entre perfil i forjat amb ciment Portland i reblert
interior del perfil amb morter cel·lular.

69,000129,00 8.901,00

EUR
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Inclós preparació i transport de material. Segons documentació
tèncica de projecte i totalment instal·lat  (P - 23)

5 ES010003 ml Subministrament i instal·lació de reforç de bigues amb sistema
NOUBAU, o similar, de perfils omega d'acer galvanitzat model
GVsg-220.
Inclós sistema d'ancoratges a jàsseres, suports, caballets,
rigiditzadors i soldadures necessàries per una total instal·lació.
Inclós rejuntat entre perfil i forjat amb ciment Portland i reblert
interior del perfil amb morter cel·lular.
Inclós preparació i transport de material. Segons documentació
tèncica de projecte i totalment instal·lat  (P - 24)

201,600139,00 28.022,40

6 ES010004 ml Subministrament i instal·lació de reforç de bigues amb sistema
NOUBAU, o similar, de perfils omega d'acer galvanitzat model
GVssg-220.
Inclós sistema d'ancoratges a jàsseres, suports, caballets,
rigiditzadors i soldadures necessàries per una total instal·lació.
Inclós rejuntat entre perfil i forjat amb ciment Portland i reblert
interior del perfil amb morter cel·lular.
Inclós preparació i transport de material. Segons documentació
tèncica de projecte i totalment instal·lat  (P - 25)

34,200149,00 5.095,80

7 ES020001 u Suport A
Suport de reforç de bigueta format per xapa metàl·lica i xapes
auxiliars col·locades amb soldadura sota el perfil de reforç. Inclòs
cargols i elements de fixació i soldadura de les xapes.  (P - 26)

102,00040,00 4.080,00

8 ES020002 u Suport B
Suport de reforç de bigueta format per un suport metàl·lic cargolat
al parament vertical o jàssera i una cartel·la metàlica de reforç.
Inclòs cargols i elements de fixació i soldadura del suport. (P -
27)

148,00032,10 4.750,80

TÍTULO 3TOTAL 01.02.02 70.673,79

OBRA PRESUPUESTO  H120_2019_0101

CAPÍTULO ESTRUCTURA SOSTRE SOTERRANI02

TÍTULO 3 GESTIÓ DE RESIDUS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2R641H0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 8 m3 de capacitat (P - 47)

24,88934,30 853,69

2 K2RA7581 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0.17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 49)

24,88910,58 263,33

TÍTULO 3TOTAL 01.02.03 1.117,02

OBRA PRESUPUESTO  H120_2019_0101

CAPÍTULO ESTRUCTURA SOSTRE SOTERRANI02

TÍTULO 3 AILLAMENT I PROTECCIONS CONTRA EL FOC04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E7D21622 m2 Aïllament de gruix 4 cm, amb morter ignífug de ciment i perlita
amb vermiculita, de 500 kg/m3 de densitat, projectat sobre
elements superficials. Inclós protecció d'instal·lacions, paviments,
paraments i neteja posterior (P - 8)

1.100,00012,45 13.695,00

TÍTULO 3TOTAL 01.02.04 13.695,00

EUR
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OBRA PRESUPUESTO  H120_2019_0101

CAPÍTULO ESTRUCTURA SOSTRE SOTERRANI02

TÍTULO 3 SEGURETAT I SALUT A L'OBRA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SSO00003 u Treballs de Seguretat i Salut a l'obra (P - 76) 1,0002.600,00 2.600,00

TÍTULO 3TOTAL 01.02.05 2.600,00

OBRA PRESUPUESTO  H120_2019_0101

CAPÍTULO ZONES EXTERIORS03

TÍTULO 3 DEMOLICIONS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2194421 m2 Arrencada de paviment hidràulic, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclòs retirada de la
base de morter  (P - 45)

588,0005,53 3.251,64

2 K2153C01 m2 Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 39)

485,5004,61 2.238,16

3 K219A12A m Arrencada de revestiment d'esglaó prefabricat, inclòs petjada i
contrapetjada i moter de base, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 46)

88,5204,67 413,39

4 K2192913 m2 Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15
cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, inclòs sanejament de la cara superficial (P -
44)

116,2009,61 1.116,68

5 K2192311 m3 Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P -
43)

11,340117,93 1.337,33

TÍTULO 3TOTAL 01.03.01 8.357,20

OBRA PRESUPUESTO  H120_2019_0101

CAPÍTULO ZONES EXTERIORS03

TÍTULO 3 GESTIÓ DE RESIDUS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K2R64269 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió per a transport de 12 t, amb un recorregut de més de 10 i
fins a 15 km (P - 48)

74,4246,16 458,45

2 K2RA7581 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la
LLEI 8/2008, de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0.17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 49)

74,42410,58 787,41

TÍTULO 3TOTAL 01.03.02 1.245,86

OBRA PRESUPUESTO  H120_2019_0101

CAPÍTULO ZONES EXTERIORS03

TÍTULO 3 PAVIMENTS EXTERIORS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E93615B0 m2 Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat
des de camió (P - 16)

65,00013,76 894,40

EUR
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2 E93AA3C0 m2 Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:8 (P - 18)

523,0005,57 2.913,11

3 K71391NK m2 Capa d'impermeabilització formada per membrana
impermeabilitzant amb làmina elastomèrica POLITABER COMBI
40 i làmina elastomèrica POLITBER VEL 30, adherides entre si.
Inclòs adaptació amb peces especials als baixants de recollida
d'aigues pluvials. (P - 51)

655,50017,79 11.661,35

4 E7A1210N m2 Capa d'imprimació bicapa d'emulsió bituminosa model
SUPERMUL de Chova, o similars característiques, amb una
dotació <= 2 kg/m2, aplicada en dues capes (P - 6)

655,5005,90 3.867,45

5 E7B21H0L m2 Làmina separadora filtrant de polietilè de 150 µm i 144 g/m2,
model GEOFIM PP de Chova, o de similar característiques,
col·locada no adherida, (P - 7)

655,5001,21 793,16

6 E7Z26D31 m2 Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de gruix 3 cm acabat
remolinat (P - 9)

588,0006,07 3.569,16

7 F9F5RU0G m2 Paviment de peces de formigó de forma rectangular 60x 40 cm i 4
cm de gruix, preu superior , col·locats amb morter de ciment 1:6 i
reblert de junts amb sorra fina (P - 30)

600,60038,38 23.051,03

8 SO0100001 ml Formació de minvell perimetral per la instal·lació de làmina
impermeable en parament vertical. Inclòs repicat, formació
d'encaix, formació de mitja canya i tapat amb morter de ciment i
posterior pintura. Alçada d'acectació de 20 cm  (P - 72)

67,50014,00 945,00

9 E8K3DD4K m Escopidor de 50 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de
ciment blanc, buixardada, amb trencaaigües a un cantell,
col·locada amb morter mixt 1:2:10, Inclòs peces especials corves
(P - 14)

50,00058,84 2.942,00

TÍTULO 3TOTAL 01.03.03 50.636,66

OBRA PRESUPUESTO  H120_2019_0101

CAPÍTULO ZONES EXTERIORS03

TÍTULO 3 TANCAMENTS EXTERIORS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 E612T5AK m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de totxana, LD,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100
mm, per a revestir, col·locat amb morter 1:2:10 amb ciment CEM
II. Inclòs part proporcional de pilars  (P - 5)

20,47526,41 540,74

2 E81135B1 m2 Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, deixat de regle
(P - 11)

20,47519,08 390,66

3 E898D240 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons, diluïda, i dues
d'acabat (P - 12)

20,4756,16 126,13

4 KAQAEN96 u Fulla batent per a porta d'entrada de seguretat, de fusta per a
pintar, de 45 mm de gruix, rebaixada amb plafons i de fusta
massissa, de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària (P - 58)

1,000506,31 506,31

TÍTULO 3TOTAL 01.03.04 1.563,84

OBRA PRESUPUESTO  H120_2019_0101

CAPÍTULO ZONES EXTERIORS03

TÍTULO 3 ESCALES I ACCESSOS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 IMP00002 m2 Restitució de la geometria d'escala amb peces ceràmiques i
morter ciment M-40 (P - 33)

95,60016,50 1.577,40

EUR
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2 IMP00001 m2 Pintat de dues capes de Impermeabilitzant de cautxú, Campolin
fibres, color blanc, tipus copolímers acrílics en emulsió, d'aplicació
in situ per a eliminar goteres en cobertes i en paraments verticals,
auto armat amb fibres, ref. 2312-12 de la sèrie Campolin Fibres
de ASFALTEX. Amb malla de vidre, de 1 kg/m2, per a intercalar
entre dues capes de solucions liquides d'impermeabilització,
serveix d'armadura per la solució líquida.  (P - 32)

34,00015,79 536,86

3 E9V2BB3K m Esglaó de pedra artificial rentada amb àcid de gra mitjà, preu alt,
d'una peça model italià, armada amb malla galvanitzada, col·locat
a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10.  (P - 19)

102,12050,42 5.148,89

4 EB1228AM m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior,
muntants cada 100 cm i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm
d'alçària, fixada mecànicament a l'obra amb tac d'acer, volandera
i femella (P - 20)

29,250109,07 3.190,30

5 E4E29615 m2 Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 500x200x200 mm, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de
3 N/mm2 (P - 2)

18,72025,12 470,25

6 E4EZ3000 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment (P - 3)

28,0800,91 25,55

7 E4EZ72C4 m3 Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, HA-25/P/10/I,
de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 10 mm,
col·locat manualment (P - 4)

2,80891,69 257,47

8 E923SG91 m2 Subbase de grava de granulat reciclat formigó-ceràmica de 20 cm
de gruix i, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material (P - 15)

3,2405,27 17,07

9 PE000010 ml Formació de graonat d'escala amb maó ceràmic per revestir de
24x11,5x7 cm, según UNE-EN 771-1. Col·locat amb morter
ciment CEM II/B-P 32,5 N tipus M-5
 (P - 64)

36,00017,68 636,48

10 E93628B1 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat amb bomba
(P - 17)

12,60021,66 272,92

11 K9Z4AA15 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 T amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:5-5
mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080 (P - 57)

18,0002,26 40,68

12 FAE00010 pa Trasllat de fanal d'enllumenat públic a vorera (P - 31) 1,000400,00 400,00

TÍTULO 3TOTAL 01.03.05 12.573,87

OBRA PRESUPUESTO  H120_2019_0101

CAPÍTULO ZONES EXTERIORS03

TÍTULO 3 EVACUACIÓ PLUVIALS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 K5ZH5J74 u Bonera sifònica d'acer inoxidable de diàmetre 50 mm amb tapa
antigrava metàl·lica, col·locada amb fixacions mecàniques (P -
50)

4,00041,19 164,76

2 PA000101 pa Treballs d'adaptació de pluvials en zones exteriors  (P - 61) 1,000200,00 200,00

TÍTULO 3TOTAL 01.03.06 364,76

EUR
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OBRA PRESUPUESTO  H120_2019_0101

CAPÍTULO ZONES EXTERIORS03

TÍTULO 3 SEGURETAT I SALUT07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SSO00002 u Treballs de Seguretat i Salut a l'obra (P - 75) 1,0001.300,00 1.300,00

TÍTULO 3TOTAL 01.03.07 1.300,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTULO Import

Capítulo 01.01 Façanes 91.888,28
Capítulo 01.02 Estructura sostre soterrani 127.167,21
Capítulo 01.03 Zones exteriors 76.042,19

01 Presupuesto  H120_2019_01Obra 295.097,68

295.097,68

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Presupuesto H120_2019_01 295.097,68
295.097,68

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

295.097,68PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

38.362,7013 % DESPESES GENERALS SOBRE 295.097,68..........................................................................

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 295.097,68............................................................................. 17.705,86

Subtotal 351.166,24

21 % IVA SOBRE 351.166,24............................................................................................................. 73.744,91

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 424.911,15€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( QUATRE-CENTS VINT-I-QUATRE MIL NOU-CENTS ONZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS )

  Joan Lopez Vilà 
Arquitecte Municipal 
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B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011 -  NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0111000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:  

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- Confecció de pasta de guix 

- Reg de plantacions 

- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 

- Humectació de bases o subbases 

- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

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

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 

armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret 

del cas que es facin estudis especials.  

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central 

de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 

i la densitat total sigui <=1,1 g/cm  

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 

perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 

de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 

aquestes característiques:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 

- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  

- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL:  

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen 

dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:  

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  

- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  

- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  

- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  

- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  

- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  

En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els 

assajos anteriors.  

En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 

o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 

l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 

27 de l'EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la 

presa de mostres segons la UNE 83951.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B012 -  DETERGENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Detergent per a fer neteges d'elements construïts.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de ser compatible amb la superfície que s'ha de netejar. Cal fer una prova per tal de garantir-ho.  

Si s'han de netejar superfícies de canonades o dipòsits destinats a productes alimentaris o aigua 

potable, el fabricant ha de garantir que el detergent es apte per a aquest ús.  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents:  

- Composició 

- Procediment de preparació i utilització 

- Precaucions per al seu ús 

- Mesures que cal adoptar en cas d'accident  

 

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 producte  

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: 12 mesos.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B017 -  DISSOLVENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Dissolvent capaç d'eliminar restes de greixos i altres brutícies de la superfície dels tubs de PVC.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de produir danys a la superfície del tub, ni als adhesius dels junts.  

No ha de deixar residus ni olors permanents desprès de la seva aplicació.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions, i amb una etiqueta amb les 

següents dades:  

- Designació comercial 

- Tipus de dissolvent 

- Referència a normatives que compleix 

- Instruccions d'us 

- Exigències d'acord amb la normativa vigent de Seguretat i Higiene al Treball, referents a l'ús 

i emmagatzematge 

- Data de caducitat  

Emmagatzematge: D'acord amb les instruccions del fabricant, en recintes tancats, protegits de 

l'acció directe del sol o altres fonts de calor i flames, i ventilats.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B031 -  SORRES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0310020,B0310500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent 

del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per 

al tractament d'aquest tipus de residu.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Sorra de marbre blanc  

- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  

- De pedra granítica  
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- Sorra per a confecció de morters  

- Sorra per a reblert de rases amb canonades  

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 

els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 

pel Director d'Obra, entre d'altres:  

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors.  

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 

massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  

La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 

explícitament la DF.  

No ha de tenir margues o altres materials estranys.  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  

Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  

Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 

friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 

oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 

que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per 

a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  

- Dimensió mínima permesa =  4 mm  

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

- Asfalt:  <= 1% del pes 

- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  

SORRA DE MARBRE BLANC:  

Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció 

del formigó  

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 

traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  

Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 

(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes  

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  

Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% 

en pes  

Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 

- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  

Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 

d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  

Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

- Per formigons d'alta resistència:  < 40 

- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
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Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 

s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 

en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  

sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 

reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 

Part 2.  

La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

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

¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 

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

¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 

¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 

¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+ 

(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.  

SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  

- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  

- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  

Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):  

- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 

- Resta de casos:  >= 75  

Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%  

SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  

- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  

- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  

- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 

específica d'exposició: <= 10% en pes  

- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica 

d'exposició: <= 16% en pes  

Valor blau de metilè(UNE 83130):  

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  

+-------------------------------------------------+ 

¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 

¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 

¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 

¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 

¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 

¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 

¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 

¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 

¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 

¦-----------¦------------------¦------------------¦ 

¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 

¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 

¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 

+-------------------------------------------------+  

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  

Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 

construcció.  

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 

sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
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No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 

ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  

Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 

facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions 

requerides per a l'us al que es pretén destinar.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  

Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 

la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 

cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a 

l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  

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

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus.  

SORRES PER A ALTRES USOS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 

l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 

que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 

reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 

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

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 

que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 

lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 

visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 

de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 

per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 

compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 

d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 

l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 

del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 

la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 

especificacions:  

- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133).  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

2 (UNE EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  

- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 

necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.  

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 

cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 

condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions 

aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 

- 75, en la resta de casos  
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En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 

no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del 

blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:  

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% 

en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes  

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència 

d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i 

identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, 

i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 

components però sense els fins.  

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 

siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B033 -  GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B033SJ00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:  

- Confecció de formigons  

- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments  

- Material per a drenatges  

- Material per a paviments  

El seu origen pot ser:  

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural  

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals  

- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire  

- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una 

planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus  

Els granulats naturals poden ser:  

- De pedra granítica  

- De pedra calcària  

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

següents:  

- Granulats reciclats provinents de construcció de maó  

- Granulats reciclats provinents de formigó  

- Granulats reciclats mixtes  

- Granulats reciclats prioritariament naturals  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 

els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits 

pel Director d'Obra, entre d'altres:  

- Classificació geològica. 

- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors.  

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 

massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS  

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 DF.  
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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)  

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els 

que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per 

a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:  

- Dimensió mínima permesa =  4 mm  

- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 

- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

- Asfalt:  <= 1% del pes 

- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  

El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la 

construcció.  

El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 

sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de 

ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.  

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 i protecció de cobertes  

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:  

El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.  

Contingut de formigó:  > 95%  

Contingut d'elements metàl·lics:  Nul  

Ús admissible:  

- Drenatges 

- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib 

- Protecció de cobertes 

- Bases i subbases de paviments  

GRANULATS RECICLATS MIXTES:  

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements 

massissos > 1600 kg/m3.  

Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes  

Contingut total de matxuca de formigó + maó + 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:  

Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen per 

a la confecció del formigó  

Designació: d/D - IL - N 

d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 

IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 

N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, 
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traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat  

La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor 

que les següents dimensions:  

- 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, amb TMA < 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), amb TMA < 0,33 del gruix mínim  

Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer 

punt i el segon del paràgraf anterior.  

Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.  

Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  

Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):  

- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 

- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 

- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5%  

L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%  

Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 

(UNE EN 1744-1):  

- Granulats naturals <= 1% en pes  

Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Granulats naturals: <= 1% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes  

- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 

- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 

- Altres granulats:  <= 0,4% en pes  

Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 

- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes  

Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):  

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

- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa  

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  

Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0%  

Contingut d'ió Cl-:  

- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06%  

El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 

1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.  

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-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 

EX):  Nul·la 

- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la  

Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18%  

Absorció d'aigua:  

- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 

- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 

- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 

- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5%  

Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:  

- Granulats gruixuts naturals:  <= 18%  

Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, 

s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, 

en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  

sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de 

reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX 

Part 2.  
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Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 

friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 

oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE  

GRAVA PER A DRENATGES:  

El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del 

reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys.  

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel 

tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament per 

la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.  

Plasticitat:  No plàstic  

Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40  

Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30  

Condicions generals de filtratge:  

- F15/d85:  < 5 

- F15/d15:  < 5 

- F50/d50:  < 5  

(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior 

de la proporció x% del terreny a drenar)  

A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:  

- F60/F10:  <20  

Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:  

- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 

- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 

- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 

- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1  

Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars 

compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema d'evacuació. Aquesta 

complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè 

o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils.  

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment 

de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la fracció del mateix 

inferior a 25 mm.  

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de 

complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm.  

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions 

de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm  

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:  

- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 

- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4  

Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui 

inferior al 2% (UNE 103502).  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

CONDICIONS GENERALS:  

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

Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec  

Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat  

Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 

la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 

cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  

GRAVA PER A PAVIMENTS:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

GRAVA PER A DRENATGES:  

Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 

5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.  
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Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje 

superficial».  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del subministrador  

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat  

- Data del lliurament  

- Nom del peticionari  

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  

- Quantitat de granulat subministrat  

- Identificació del lloc de subministrament  

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de 

l'àrid subministrat.  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 

que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 

reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 

treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 

estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 

nacionals de cada estat membre, 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions 

que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per 

lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar 

visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat 

de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació  

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  

- Designació del producte  

- Informació de les característiques essencials aplicables  

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  

- Data d'emissió del certificat  

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 

compleixen amb l'article 28.4.1.  

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  

- Naturalesa del material  

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  

- Presència d'impureses  

- Detalls de la seva procedència  

- Altre informació que resulti rellevant  

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi 

el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el material s'ha d'utilitzar 

en la confecció de formigons.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 

per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 

compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.  

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 

d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
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contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions de 

l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans 

del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, 

la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de les 

especificacions:  

- Índex de llenques (UNE-EN 933-3).  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Partícules toves (UNE 7134)  

- Coeficient de forma (UNE EN 933-4)  

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 

2 (UNE EN 1744-1).  

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  

- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)  

- Assaig petrogràfic  

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  

- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  

- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).  

- Assaig d'identificació per raigs X.  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.  

- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant 

la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material:  

- Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 

- Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 

- Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)  

S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de 

contenir:  

- Classificació geològica 

- Estudi de morfologia 

- Aplicacions anteriors 

- Assaigs d'identificació del material  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 

granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 

s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:  

Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 

indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució del 

reblert.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B051 -  CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0512401. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 

amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit 

conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.  

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:  

- Ciments comuns (CEM)  

- Ciments d'aluminat de calci (CAC)  

- Ciments blancs (BL)  

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

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

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

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

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

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

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

Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  

El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 

un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al 

final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum 

a llarg termini.  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert 

a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb 

un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment.  

CIMENTS COMUNS (CEM):  

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  

Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  

Tipus de ciments:  

- Ciment Pòrtland: CEM I 

- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 

- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 

- Ciment putzolànic: CEM IV 

- Ciment compost: CEM V  

Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 

d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B 

o C.  

Addicions del clinker pòrtland (K):  

- Escòria de forn alt:  S 

- Fum de sílice:  D 

- Putzolana natural:  P 

- Putzolana natural calcinada:  Q 

- Cendra volant Sicília:  V 

- Cendra volant calcària:  W 

- Esquist calcinat:  T 

- Filler calcari L:  L 

- Filler calcari LL:  LL  

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

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

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 

¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 

¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 

¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 

¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 

¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 

¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 

¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 

+------------------------------------------------------+ 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i 

en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats 

a la designació del ciment.  

La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 

197-1.  

Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 

especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  

Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  

Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 

de juny.  

Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  

CIMENTS BLANCS (BL):  

Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i 

homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que 

compleixin amb l'especificació de blancor.  

Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 

han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han 

de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns 

a la norma UNE-EN 197-1.  

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 

ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg 

a la norma UNE-EN 413-1.  

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  

D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 

han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 

subtipus i addicions: 

+------------------------------------------------------+ 

¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 

¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 

¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 

¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
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¦                                       ¦    III/C     ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 

¦                                       ¦    IV/B      ¦ 

¦---------------------------------------¦--------------¦ 

¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 

+------------------------------------------------------+  

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques 

i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma 

UNE-EN 197-1.  

Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  

Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de 

la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  

Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  

- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 

- Classes 42,5 :  2 mesos 

- Classes 52,5 :  1 mes  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 

cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 

prefabricados.  

Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como 

alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para 

todo tipo de obras y productos prefabricados.  

Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  

Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 

93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por 

el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.  

Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de 

Cementos (RC-08).  

UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 

los cementos comunes.  

UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 

conformidad.  

UNE 80305:2001 Cementos blancos.  

UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 

de mar.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ (CAC):  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i 

per a la fabricació de productes de construcció, 

 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per 

a la fabricació de productes de construcció:  

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 

prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
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- referència a la norma armonitzada corresponent 

- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) 

i classe resistent 

- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de pèrdua 

per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat  

Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:  

- el símbol normalitzat del marcatge CE 

- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 

- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 

- referència al número de la norma harmonitzada corresponent  

En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a l'albarà 

o documentació que acompanya al lliurament.  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 

- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 

- quantitat que es subministra 

- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 

- data de subministrament 

- identificació del vehicle que el transporta  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 

A L'AIGUA DE MAR (MR):  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- número de referència de la comanda 

- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 

- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- quantitat que es subministra 

- identificació del vehicle que transporta el ciment 

- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 

- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 

- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 

- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 

- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 

- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 

- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte  

El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:  

- Inici i final d'adormiment 

- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes  

OPERACIONS DE CONTROL:  

La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  

- Una primera fase de comprovació de la documentació 

- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  

Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 

del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant 

la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris.  

Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar 

que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  

- Albarà o full de subministrament. 

- Etiquetatge 

- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del 

Reial Decret 1313/1988 

- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 

- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 

reconeixements del distintiu.  

En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 

inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  

La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable 

així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat 

defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.  

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 

designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 

de la RC-08.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig 

s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 
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l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació 

no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no 

es reuneixin tots els requisits establerts.  

A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 

rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.  

A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts 

en l'apartat A5.5 de la RC-08.  

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per 

duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament 

si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B052 -  GUIXOS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a modificar 

les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, densitat o altres.  

S'han contemplat els tipus de guixos següents:  

- Conglomerants a base de guix 

- Guix per a la construcció en general 

- Guix per a aplicacions especials de construcció 

- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a 

normes segons l'ordre 14/01/1991.  

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

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

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

Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

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

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

S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:  

Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):  

- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2 

- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2 

- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2  

Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):  

- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2 

- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2 

- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2  

Temps d'inici d'adormiment:  

- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts 

- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts 

- Guix de designació C6:  > 20 minuts  

Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de designar 

de la següent manera:  

- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1 

- Referència a la norma EN 13279-1 

- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1 

- Resistència a compressió  

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de 

plaques de guix laminat s'han de designar de la següent manera:  

- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado 

con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado" 
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- Referència a la norma EN 14496  

Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de 

plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia 

placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat subministrat amb el producte amb les següents 

indicacions:  

- Referència a la norma europea EN 14496 

- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 

- Data de fabricació i/o data de caducitat 

- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment 

- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 

manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:  

UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. 

Parte 1: Definiciones y especificaciones.  

UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. 

Parte 2: Métodos de ensayo.  

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante 

térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements 

estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis, 

 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per a la 

protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis 

de Prestacio o Caracteristica: Tots:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements 

estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: 

Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre 

l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya 

al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea EN 13279 

- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:  

- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe  

- Reacció al foc 

- Aïllament directe al soroll aeri 

- Resistència tèrmica  

- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND) 

- Com alternativa la designació normalitzada  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 
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Caracteristica: Adherència, 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE 

modificada, 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Adherència:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre 

l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya 

al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  

- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 

- Referència a la norma europea EN 14496 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:  

- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe  

- Resistència a l'esforç tallant 

- Reacció al foc 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Resistència a flexió 

- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva 

documentació sobre l'ús previst  

- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable 

- Com alternativa la designació normalitzada  

OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament.  

Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els certificats 

del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats 

dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:  

- Aigua combinada: (UNE 102032) 

- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032) 

- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037) 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032) 

- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2) 

- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2) 

- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2) 

- Índex de puresa: (UNE 102032)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut.  

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a 

un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  

La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la norma 

europea UNE-EN 13279-2.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ:  

No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de garantia 

del fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció realitzat a fabrica 

segons la norma UNE-EN 13279-1.  

Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran els 

assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un qualsevol dels 

resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l'aplec i es faran tots els assaigs esmentats a les 

següents cinc partides que arribin a l'obra.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0532310. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o 

hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, 

ferro i alumini.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Calç aèria càlcica (CL):  

- Hidratada en pols: CL 90-S 

- Hidratada en pasta: CL 90-S PL  

- Calç hidràulica natural (NHL):  

- Calç hidràulica natural 2: NHL 2 

- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 

- Calç hidràulica natural 5: NHL 5  

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:  

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 

la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  

Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90  

Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5  

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2  

Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4  

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80  

Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:  

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  

- Calç en pasta: compleix l'assaig 

- Calç en pols:  

- Mètode de referència: <= 2 mm 

- Mètode alternatiu: <= 20 mm  

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 

Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%  

CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:  

Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència 

adequada a l'ús destinat. 

No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.  

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons 

la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  

Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2  

Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:  

- Calç del tipus NHL 2: >= 35 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 

- Calç del tipus NHL 5: >= 15  

Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:  

- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 

- Calç del tipus NHL 5:  

- Als 7 dies: >= 2 MPa 

- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa  

Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:  

- Inicial: > 1 h 

- Final:  

- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 

- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 

- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h  

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%  

Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  

- Mètode de referència: <= 2 mm 

- Mètode alternatiu: <= 20 mm  

Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:  

- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  

Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm   

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
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S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 

Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 

Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la 

norma UNE-EN 459-2. 

Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o 

mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser 

estanques. 

A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració 

de les seves característiques.  

Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes 

de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, 

les facilitades pel subministrador.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios 

de conformidad.  

* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  

* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.  

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  

Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, 

per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.  

A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:  

- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 

- Referència a la norma UNE-EN 459-1 

- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Designació comercial i tipus de calç 

- Identificació del vehicle de transport 

- Referència de la comanda 

- Quantitat subministrada 

- Nom i adreça del comprador i destí 

- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o 

acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat 

- Instruccions de treball si fos necessari 

- Informació de seguretat si fos necessària 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:  

- Numero identificador del organisme notificat 

- Nom i adreça del fabricant 

- Els dos darrers dígits de la data de marcatge 

- Numero del certificat de conformitat 

- Referència a l'UNE EN 459-1 

- Descripció del producte 



PROJECTE EXECUTIU  
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92 
 
 

 

 

 Pàgina:  23 
 

- Informació sobre els requisits essencials.  

Al full de característiques hi ha de figurar al menys:  

- Referència del albarà 

- Denominació comercial i tipus de calç 

- Contingut d'òxids de calci i magnesi 

- Contingut de diòxids de carboni 

- Finor 

- Reactivitat  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els 

valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a 

les especificacions exigides.  

- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar 

que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:  

- Contingut d'òxids de calci i magnesi 

- Contingut de diòxid de carboni 

- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 

- Mida de partícula  

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant 

un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o 

condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada 

es realitzaran els següents assaigs:  

- Contingut de diòxid de carboni 

- Mida de partícula  

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi 

la DF. 

Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  

- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 

- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.  

De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una 

per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es 

conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra 

si el subministrador de calç ho sol·licita.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 

establertes al plec.  

La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat 

grumollós o aglomerat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B05A -  BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir 

junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives d'elements 

pretesats o postesats.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra 

fina i additius, utilitzades en estructures amb armadures pretesades i postesades  

- Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir 

els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de parets o paviments situats 

en interior o exteriors.  

S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:  

- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i 

additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el moment 

abans d'utilitzar-se. 
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- Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals 

i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química.  

BEURADA DE CIMENT:  

Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions generals 

com a components de formigó, a més de les indicades a aquest apartat.  

S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a mínim, les següents 

dades:  

- La granulometria dels àrids (si és el cas). 

- La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la mescla 

total. 

- La resistència a compressió de la beurada a 28 dies. 

- La consistència de la beurada. 

- El temps de mescla i amassat.  

El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.  

En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.  

Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.  

El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser inferior 

a 2 minuts ni superior a 4 minuts.  

La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials 

com ara àcids o partícules laminars com per exemple, mica o pissarra.  

Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures 

o la beurada, com ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats, i hauran de complir:  

- Contingut: <= 0,1% 

- Cl < 1 g/l d'additiu de líquid 

- Ph segons fabricant 

- Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant  

Les beurades d'injecció han de complir que:  

- El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment 

- El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment 

- El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment  

Les beurades d'injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445:  

- Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25 

- Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44) 

- Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):  

- A les 3 h: <= 2% en volum 

- Màxima: <= 4% en volum 

- A les 24 h: 0%  

- pH de l'aigua:  >= 7  

- Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum 

- Expansió: <= 10% 

- Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)  

- Reducció volumètrica:  <= 1%  

- Expansió volumètrica:  <= 5% 

- Resistència a la compressió als 28 dies:  >= 30 N/mm2 

- Enduriment:  

- Inici: >= 3h 

- Final: <= 24h  

- Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2  

En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior que la 

indicada per a beines horitzontals.  

BEURADA PER A CERÀMICA:  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  

- CG 1: Material de rejuntat cimentos normal 

- CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència alta 

a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)  

Característiques fonamentals:  

- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 2000 mm3 

- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2 

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 

- Retracció (EN 12808-4):  <= 3 mm/m  

- Absorció d'aigua (EN 12808-5):  

- Després de 30 min:  <= 5 g 

- Després de 240 min:  <= 10 g  

Característiques addicionals:  

- Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3  

- Absorció d'aigua (EN 12808-5):  

- Després de 30 min:  <= 2 g 
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- Després de 240 min:  <= 5 g  

BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):  

- Resistència a l'abrasió (EN 12808-2):  <= 250 mm3 

- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 30 N/mm2 

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 45 N/mm2 

- Retracció (EN 12808-4):  <= 1.5 mm/m  

- Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5):  <= 0,1 g  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:  

Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.  

SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:  

Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves 

característiques.  

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 

protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BEURADA DE CIMENT:  

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

BEURADA PER A CERÀMICA:  

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

BEURADA DE CIMENT:  

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.  

UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.  

BEURADA PER A CERÀMICA:  

* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la 

conformidad, clasificación y designación.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació relacionada amb els materials que composen la beurada de ciment, acreditant el marcatge 

CE, segons el sistema d'avaluació aplicable dels  materials dels capítols 26,27,28 i 29 de la 

Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  

- Referència a la norma UNE-EN 13888 

- Tipus de material de rejuntat  

- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està 

llest per a ser aplicat 

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 

- Mètode d'aplicació 

- Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús 

- Àmbit d'aplicació  

OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.  

- Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació aigua/ciment 

i quantitat d'additiu.  

- Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s'ha de realitzar:  

- Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de ciment, 
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segons UNE EN 1015-11.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT:  

No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les 

especificacions indicades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B05B -  CIMENTS NATURALS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B05B1001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior d'un 

5%, com a màxim, de substàncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309.  

Es consideren els següents tipus:  

- Ciment natural lent (CNL) 

- Ciment natural ràpid (CNR)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8).  

Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8).  

Residus màxims (UNE 80122):  

- Tamís 0,16 (UNE 7050):  <= 17% 

- Tamís 0,08 (UNE 7050):  <= 35%  

Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3):  

- Ciment natural ràpid:  1 min 

- Ciment natural lent:  10 min  

Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3):  

- Ciment natural ràpid:  8 min 

- Ciment natural lent:  120 min  

Resistència a compressió (UNE 80116): 

+------------------------------------------------+ 

¦   TEMPS   ¦   CNR 4   ¦   CNR 8   ¦   CNL 8    ¦ 

¦-----------¦-----------¦-----------¦------------¦ 

¦    1 h    ¦ 0,5 N/mm2 ¦   1 N/mm2 ¦    _       ¦ 

¦    6 h    ¦   1 N/mm2 ¦   2 N/mm2 ¦ 0,8 N/mm2  ¦ 

¦    7 dies ¦   2 N/mm2 ¦ 5,2 N/mm2 ¦   5 N/mm2  ¦ 

¦   28 dies ¦   4 N/mm2 ¦   8 N/mm2 ¦   8 N/mm2  ¦ 

+------------------------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Data de subministrament  

- Identificació del vehicle de transport  

- Quantitat subministrada  

- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309  

- Referència de la comanda  

En els sacs han de figurar les dades següents:  

- Referència a la norma UNE 80309  

- Pes net  

- Designació i denominació del ciment  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Dates de producció i d'ensacat del ciment  
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- La inscripció "No apte per a estructures de formigó"  

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de 

manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los cementos 

naturales.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B064 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B064300C. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 

legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i 

el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  

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

d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 

del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 

granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 

d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 

característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 

per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 

aigua/ciment que ha emprat.  

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 

les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 

del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 

EHE-08.  

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 

sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 

excedir el 10%  
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Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 

volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 

volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 

el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 

EHE-08  

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 

segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 

o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 

934-2  

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència 

a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 

t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta 

resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment 

ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  

Valor mínim de la resistència:  

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  

Tipus de ciment:  

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 

80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 

II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 

i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N  

Densitats dels formigons:  

- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 

- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 

de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser:  

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de 

la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 

més favorable ha de ser:  

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm  

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm  

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
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- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 

- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

- Consistència fluida:  ± 2 cm 

- Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 

¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+  

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 

i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 

inclòs el ciment.  
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Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 

aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera.  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 

que puguin alterar la composició original.  

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  

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

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  

- Identificació del subministrador  

- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Data i hora de lliurament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  

- Tipus de consistència  

- Grandària màxima del granulat  

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Contingut de ciment per m3  

- Relació aigua/ciment  

- Tipus, classe i marca del ciment  

- Contingut en addicions  

- Contingut en additius  

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

- Hora límit d'us del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 

dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades 

a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 

realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 

No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 
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de suficient experiència en el seu ús.  

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, 

es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 

dosificació correcte.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 

subministrament.   

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 

realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 

2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 

2  

- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 

subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 

multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 

reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 

subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 

en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un 

distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors 

a 6,00 metres  

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 

resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 

es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o 

quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà 

la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si 

és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin 

obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, 

es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà 

d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran 

els assaigs de resistència.  

Control de fabricació i recepció.  

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 

indicada, els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 

933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

- Consistència (UNE 83313) 

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades 

diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre 

per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 

del plec.  

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels 

valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 

controlades d'acord amb:  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. 

Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 

obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 

s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els 

criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot 

a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb 

un nivell de garantia molt exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on:  

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient:  

Coeficient:  

- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 

subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 

a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si 

la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 

compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 

resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 

lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 

a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, 
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i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 

establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà 

d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la 

dosificació, repetint-se els assaigs característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre 

cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les 

sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 

realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació 

d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la 

merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 

d'informació.  

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 

s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant 

les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 

corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En 

cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 

sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició 

del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 

del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 

en proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 

resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat 

determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà 

estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  

Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, 

es rebutjarà el camió controlat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS DE COMPRA 
 
B065 -  FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B065710C,B065960B. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera 

legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i 

el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.  

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  

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

d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
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s'expressarà, com a mínim, la següent informació:  

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  

La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  

- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla 

del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del 

granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus 

d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment).  

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les 

característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment 

per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació 

aigua/ciment que ha emprat.  

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 

les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici 

del subministrament.  

El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 

EHE-08.  

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 

sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 

excedir el 10%  

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres 

volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres 

volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar 

el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma 

EHE-08  

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 

segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 

o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut  

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 

934-2  

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  

- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 

- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  

Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència 

a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:  

- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 

- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  

(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 

t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta 

resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment 

ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  

Valor mínim de la resistència:  

- Formigons en massa >= 20 N/mm2 

- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  

Tipus de ciment:  

- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 

80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 

CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 

II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 

- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats 

i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  

Classe del ciment:  32,5 N  

Densitats dels formigons:  

- Formigons en massa (HM):  
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- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 

- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  

- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  

El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 

de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 

d'exposició més favorable ha de ser:  

- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 

- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  

- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  

La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de 

la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició 

més favorable ha de ser:  

- Formigó en massa:  <= 0,65 

- Formigó armat:  <= 0,65 

- Formigó pretesat:  <= 0,60  

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm  

- Consistència fluida:  10-15 cm 

- Consistència líquida:  16-20 cm  

La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  

Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  

- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 

- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 

- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  

- Consistència fluida:  ± 2 cm 

- Consistència líquida:  ± 2 cm  

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"  

Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 

- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 

- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 

+------------------------------------------------------------+ 

¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 

¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 

¦------------------------------------------------------------¦ 

¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 

¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 

¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 

¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 

¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 

+------------------------------------------------------------+  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  

Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 

+--------------------------+ 

¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 

¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 

¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 

¦------------------------- ¦ 

¦      32      ¦    350    ¦ 
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¦      25      ¦    370    ¦ 

¦      20      ¦    385    ¦ 

¦      16      ¦    400    ¦ 

+--------------------------+  

Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:  

- <= 32 mm 

- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  

Dosificacions de pastat:  

- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 

- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 

- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 

- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  

El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 

tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 

i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 

- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 

inclòs el ciment.  

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  

Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en 

aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En camions formigonera.  

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 

homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.  

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies 

que puguin alterar la composició original.  

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"  

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

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  

Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y 

pavimentos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  

- Identificació del subministrador  
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- Número de sèrie de la fulla de subministrament  

- Data i hora de lliurament  

- Nom de la central de formigó  

- Identificació del peticionari  

- Quantitat de formigó subministrat  

- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  

- Tipus de consistència  

- Grandària màxima del granulat  

- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Contingut de ciment per m3  

- Relació aigua/ciment  

- Tipus, classe i marca del ciment  

- Contingut en addicions  

- Contingut en additius  

- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  

- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  

- Designació específica del lloc de subministrament  

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  

- Hora límit d'us del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 

dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades 

a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es 

realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 

No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 

de suficient experiència en el seu ús.  

Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, 

es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 

dosificació correcte.  

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 

subministrament.   

Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 

realitzaran lots de control de com a màxim:  

- Volum de formigonament:  <= 100 m3 

- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 

2  

- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 

2  

- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  

El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 

subministrador, i tindran la mateixa dosificació.   

En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 

multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 

reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.   

Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 

subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 

en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.  

Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un 

distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  

- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 

- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors 

a 6,00 metres  

Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 

resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  

La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 

es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o 

quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  

- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà 

la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si 
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és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin 

obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, 

es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà 

d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la dosificació, i es repetiran 

els assaigs de resistència.  

Control de fabricació i recepció.  

- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  

- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 

indicada, els següents assaigs:  

- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  

- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  

- Terrossos d'argila (UNE 7133)  

- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  

- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  

- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  

- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 

933-1)  

- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  

- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  

- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  

- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 

- Consistència (UNE 83313) 

- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades 

diferents. 

Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre 

per la tarda.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  

No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 

del plec.  

Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels 

valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 

controlades d'acord amb:  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 1 

- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08:  N >= 2 

- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. 

Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència 

obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  

En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 

s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els 

criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot 

a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament avaluada amb 

un nivell de garantia molt exigent.  

Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 

f(x) = x  K2rN   >= fck 

on:  

- f(x) Funció d'acceptació 

- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 

- K2 Coeficient:  

Coeficient:  

- Número de pastades:  
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- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 

- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 

- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 

- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 

- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 

- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  

Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 

subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 

a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  

Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si 

la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 

Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 

compresa dins de la tolerància exigida. 

El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  

Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 

resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 

lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 

a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  

S'acceptarà quan: fc,real >= fck  

Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  

- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 

- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 

- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  

- Interpretació dels assaigs característics:  

Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, 

i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 

establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà 

d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la 

dosificació, repetint-se els assaigs característics.  

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre 

cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les 

sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 

realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació 

d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la 

merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs 

d'informació.  

- Assaigs d'informació:  

Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que 

s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant 

les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 

corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En 

cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el 

Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les 

sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició 

del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  

Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 

del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 

en proporció.  

La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 

resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat 

determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà 

estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula següent: 

Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  

- 2 sèries:  0,88 

- 3 sèries:  0,91 

- 4 sèries:  0,93 

- 5 sèries:  0,95 

- 6 sèries:  0,96  
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Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, 

es rebutjarà el camió controlat.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Morter adhesiu  

- Morter sintètic de resines epoxi  

- Morter refractari  

- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres  

- Morter de ram de paleta  

El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que  en 

afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 

5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.  

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes 

temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta 

adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, 

que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 

- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, 

additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 

- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues 

minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un 

o més components.  

S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  

- 1: Normal 

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 

- F: D'adormiment ràpid 

- T: Amb lliscament reduït 

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió 

millorats).  

ADHESIU CIMENTÓS (C):  

Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:  

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  

Característiques especials:  

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  

- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  

Característiques fonamentals:  
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- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Característiques especials:  

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  

Característiques fonamentals:  

- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  

Característiques especials:  

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  

Característiques addicionals:  

- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  

El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts 

i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.  

La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura 

ambient i superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.  

Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 

Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 

Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  

MORTER POLIMÈRIC:  

El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres 

de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització 

d'elements de formigó.  

Granulometria:  0 - 2 mm  

Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  

Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  

MORTER DE RAM DE PALETA:  

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius 

(en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material 

d'unió i rejuntat.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor 

o igual al valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es 

inferior o igual al valor que figura especificat  

La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió 

mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, 

en volum o en pes.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent:  

- Característiques dels morters frescos:  

- Temps d'us (EN 1015-9) 

- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 

- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  

- Característiques dels morters endurits:  

- Resistència a compressió (EN 1015-11) 

- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  

- Absorció d'aigua (EN 1015-18) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 

- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 

- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 

- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li 

siguin aplicables)  

- Característiques addicionals per als morters lleugers:  

- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:  

- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 

- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  

- Reacció davant del foc:  

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
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- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 

protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  

Temps màxim d'emmagatzematge:  

- Morter adhesiu:  1 any  

- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  

UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  

MORTER DE RAM DE PALETA:  

UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 

albañilería.  

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos per a la construcció:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  

- Referència a la norma UNE-EN 12004 

- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol  

- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 

- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està 

llest per a ser aplicat 

- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 

- Mètode d'aplicació 

- Temps obert 

- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 

- Àmbit d'aplicació  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició 

i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades 

(concepte de prestació):  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes 

proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components 

que s'han declarat (concepte de recepta):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 
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- Temps d'us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d'unió (adhesió) 

- Absorció d'aigua 

- Permeabilitat al vapor d'aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 

POLIMÉRIC O DE RESINES:  

A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Instruccions d'utilització 

- Composició i característiques del morter  

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 

fabricant, segons les exigències del plec de condicions.  

Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la 

consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie 

de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 

1015-11)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 

d'acord a les condicions exigides.  

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de 

seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 

90 % del previst en el projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B08 -  ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
B081 -  ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B081C010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o 

beurades, en el moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del 

ciment, produeixen modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna 

de les seves característiques, propietats habituals o del seu comportament.  

Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament 

dividits, poden ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats 

o donar-li característiques especials.  

S'han considerat els elements següents:  

- Colorant  

- Additius per a formigó:  
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- Inclusor d'aire 

- Reductor d'aigua/plastificant 

- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 

- Retenidor d'aigua 

- Accelerador d'adormiment 

- Hidròfug 

- Inhibidor de l'adormiment  

- Additius per a morters:  

- Inclusor d'aire/plastificant 

- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat  

- Addicions:  

- Cendres volants 

- Fum de silici 

- Escòria granulada  

ADDITIUS:  

El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne 

l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del 

formigó o morter.  

Ha de tenir un aspecte homogeni.  

El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.  

- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel fabricant  

Característiques complementàries:  

- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència 

especificat pel fabricant  

- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):  

- D >= 1,10:  ± 0,03 

- D <= 1,10:  ± 0,02  

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):  

- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 

- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T  

- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant  

ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:  

Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran 

de complir les condicions de l'UNE EN 934-2 .  

Limitacions d'ús d'additius  

- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 

- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 

- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7)  

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  

ADDITIUS PER A FORMIGONS:  

Característiques essencials:  

- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant  

Característiques complementàries:  

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant  

ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:  

L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que 

té per objecte produir fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen 

per millorar el comportament envers les gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant 

l'adormiment.  

Característiques essencials:  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5%  

- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 

- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm  

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 75%  

No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.  

La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.  

No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.  

Característiques complementàries:  

- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:  

L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó 
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que té per objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar 

l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.  

Característiques essencials:  

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%  

- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni 

sense additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 110%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  

ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:  

L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar 

durant el pastat del formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una 

mateixa consistència o augmentar considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat 

d'aigua.  

Característiques essencials:  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:  

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%  

- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):  

- 1 dia:  >= 140%  

- 28 dies:  >= 115%  

- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:  

- Consistència:  

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 

- Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm  

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de l'addició, 

no ha de ser inferior a la consistència inicial  

- Resistència a compressió a 28 dies >= 90% 

- Contingut en aire <= 2% en volum  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:  

Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.  

Característiques essencials:  

- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 80%  

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:  

L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i 

que té com a funció principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta 

endurida. Actua disminuint la capilaritat.  

Característiques essencials:  

- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 

- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60%  

- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense 

additiu (UNE-EN 12390-3):  >= 85%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:  

L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó 

o morter i té per objecte retardar l'inici de l'adormiment.  

El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència 

assolida sigui la mateixa que sense l'additiu.  

Característiques essencials:  

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  

- Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 

- Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 

(UNE-EN 12390-3):  

- 7 dies:  >= 80% 

- 28 dies:  >= 90%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

- Reducció d'aigua:  >= 5%  

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  

ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:  

L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per 

objecte accelerar el procés d'adormiment.  

S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció 

desitjada d'additiu.  

Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó 
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projectat les condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució 

en el temps i també en relació a la durabilitat de l'obra.  

No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.  

Característiques essencials:  

- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  

- Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 

- Final d'adormiment (a 5°C):  <=60%  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 

(UNE-EN 12390-3):  

- 28 dies: >= 80% 

- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  

Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):  

- 2%:  <= 90 min 

- 3%:  <= 30 min 

- 4%:  <= 3 min 

- 5%:  <= 2 min  

Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  

ADDITIUS PER A MORTERS:  

Característiques essencials:  

- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant  

- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni  

Característiques complementàries:  

- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant   

ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:  

Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per 

incorporació en el pastat, d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, 

que queden retingudes desprès de l'enduriment.  

Característiques essencials:  

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 

- Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3% 

- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

Característiques complementàries:  

- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8%  

Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  

ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:  

L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar 

l'inici de l'adormiment.  

Característiques essencials:  

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 

- Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A% 

- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  

Característiques complementàries:  

- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 

- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig 

amb additiu  

Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  

COLORANT:  

El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada 

durant el pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.  

Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble 

en aigua, i no ha d'alterar el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les 

resistències mecàniques del formigó.  

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  

ADDICIONS:  

En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda permesa 

l'addició simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum de silici 

no superi <=10% del pes del ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum de silici) no 

superin <=20% del pes total del ciment  

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants 

com addició en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del 

pes del ciment  

Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres 

volants o fum de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres 
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volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 

10% del pes de ciment.  

Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del tipus 

CEM I  

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  

CENDRES VOLANTS:  

Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió 

provinents de la combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals 

termoelèctriques, i que són arrossegades pels gasos del procés i recuperat per precipitació 

electrostàtica o per captació mecànica.  

Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a 

les característiques ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les 

armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE 83414-EX), 

i el formigó haurà de disposar d'un certificat de garantia segons l'article 81º de l'EHE.  

Resultats segons la UNE-EN 450-1:  

Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:  

- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 

- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 

- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 

- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1%  

(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 

10 mm)  

- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0%  

Característiques físiques:  

- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 

- Índex d'activitat (EN 196-1):  

- A 28 dies:  > 75% 

- A 90 dies:  > 85%  

- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm  

L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de calci 

lliure supera l'1%, sense passar del 2,5 %  

Toleràncies:  

- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3  

- Pèrdua al foc:  + 2,0%  

- Finor:  + 5,0% 

- Variació de la finor:  ± 5,0%  

- Contingut de clorurs:  + 0,01%  

- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1%  

- Contingut SO3:  + 0,5%  

- Estabilitat:  + 1,0 mm  

- Índex d'activitat:  - 5,0%  

FUM DE SILICI:  

El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té per 

objecte millorar la seva treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un subproducte 

de la reducció de quars de gran puresa amb carbó en forns elèctrics d'arc, del que s'obté silici 

i ferrosilici.  

La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre 

i quan quedin garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit.  

Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85%  

Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10%  

Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5%  

Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95%  

Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100%  

Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum  

ESCÒRIA GRANULADA:  

L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la confecció 

de formigons.  

Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).  

Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.  

No ha de contenir sulfurs oxidables.  

Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:  

- Terrossos d'argila: 1% 

- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 

(UNE 7-244): 0,50 

- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%  

Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la  
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Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb 

solucions de sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):  

- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Amb sulfat magnèsic:  <= 15%  

ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:  

Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20  

Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:  

- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 

- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 

- alfa > 60:  h < 25%  

La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:  

+----------------------------------------+ 

¦  Tamís UNE ¦ % Acumulatiu de granulats ¦ 

¦            ¦       que hi passen       ¦ 

¦------------¦---------------------------¦ 

¦      5     ¦         95 - 100          ¦ 

¦    2,5     ¦         75 - 100          ¦ 

¦    1,25    ¦          40 - 85          ¦ 

¦    0,4     ¦          13 - 35          ¦ 

¦    0,16    ¦           3 - 14          ¦ 

¦    0,08    ¦           1 - 10          ¦ 

+----------------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:  

Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves 

característiques.  

El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de 

les propietats per factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS  

Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.  

Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 

cm d'amplària.  

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:  

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

Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses 

fraccions granulomètriques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

ADDITIUS PER A FORMIGONS:  

UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 

Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  

UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 

hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  

UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para 

hormigones. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  

ADDITIUS PER A MORTERS:  

UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para 

albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  

UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para 

morteros para albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  

ADDICIONS PER A FORMIGONS:  

UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 

criterios de conformidad.  

UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios 

de conformidad.  

ÚS PER A FORMIGONS:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a morter per a ram de paleta, 

 - Productes per a formigó:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i 

la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma 

UNE EN 934-2.   

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva 

funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les 

característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   

La documentació ha d'incloure també:  

- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els 

assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, on hi ha de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del Subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Identificació del Peticionari 

- Data del lliurament 

- Quantitat subministrada 

- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08 

- Identificació del lloc de subministrament  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)  

- El nom del lot i fàbrica de producció 

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no 

estan garantides 

- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 

- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 

- Interval d'ús recomanat pel fabricant 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 

la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma EN 934-2 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu 

cas  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:  

A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)  

- El nom del lot i fàbrica de producció 

- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no 

estan garantides 

- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 

- Interval d'ús recomanat pel fabricant 

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de 

la següent informació: ZA.3  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas 

- Referència a la norma EN 934-3 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 

- Designació del producte 

- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu 
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cas  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:  

El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i 

la fitxa tècnica del fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma 

UNE EN 934-2.   

El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva 

funció principal; també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les 

característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.   

La documentació ha d'incloure també:  

- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els 

assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

A la fulla de subministrament hi ha de constar:  

- Identificació del subministrador 

- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Identificació del peticionari 

- Data d'entrega 

- Designació de l'additiu 

- Quantitat subministrada 

- Identificació del lloc de subministrament  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a formigons, morters i pastes:  

     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  

L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel 

subministrador, on hi han de constar com a mínim les següents dades:  

- Identificació del Subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades 

- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres volants 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Identificació del Peticionari 

- Data del lliurament 

- Quantitat subministrada 

- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08 

- Identificació del lloc de subministrament  

La documentació ha d'incloure també:  

- Nom del laboratori 

- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els 

assaigs 

- Data d'emissió del certificat 

- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar 

de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma UNE EN 450-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:  

Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar 

de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Número del certificat de conformitat CE 

- Referència a la norma UNE EN 13263-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 

- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
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- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat 

d'acord a les condicions exigides.  

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 

informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar 

els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar 

l'assaig de quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7).  

OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar 

els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  

OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar 

els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  

- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)  

- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)  

- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)  

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  

- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)  

- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar 

els assaigs identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  

- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)  

- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  

- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)  

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:  

Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar 

els assaigs identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents 

i a l'EHE-08 en addició de fums de sílice.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:  

La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació 

documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir 

el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 29º de l'EHE.   

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del 

formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat 

inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat 

de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia 

estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:  

No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el 

corresponent certificat de garantia del fabricant.  

El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista 

dels resultats dels assaigs previs realitzats.  

En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del 

formigó o dels elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat 

inferior a 6 mesos, realitzat per un laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat 

de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de l'EHE-08, amb un nivell de garantia 

estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE EN 934-2.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:  

Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec.  

La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la verificació 

documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir 

el compliment de les especificacions contemplades en projecte i en l'article 30º de l'EHE.   

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
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B09 -  ADHESIUS 
 
B090 -  ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.  

S'han considerat els tipus següents:  

- En dispersió aquosa 

- Aquós en dispersió vinílica 

- En solució alcohòlica 

- De poliuretà bicomponent 

- De poliuretà (un sol component) 

- De PVC 

- De resines epoxi 

- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè  

EN DISPERSIÓ AQUOSA:  

Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.  

Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.  

Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3  

Contingut sòlid:  Aprox. 70%  

Rendiment:  250 - 350 g/m2  

AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:  

Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.  

No ha de de ser inflamable ni tòxic.  

Densitat:  1,01 g/cm3  

Rendiment:  Aprox. 200 g/m2  

Temperatura de treball:  >= 5°C  

EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:  

Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils 

lleugers.  

Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  

Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3  

Contingut sòlid:  84 - 86  

Rendiment:  Aprox. 450 g/m2  

DE POLIURETÀ BICOMPONENT:  

Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.  

Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.  

DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):  

Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en 

ésser mesclades amb un isocianat.  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, 

pallofes ni dipòsits durs 

- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 

- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 

- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 

- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h  

Resistència química de la pel·lícula seca:  

- Àcid cítric, 10%: 15 dies 

- Àcid làctic, 5%: 15 dies 

- Àcid acètic, 5%: 15 dies 

- Oli de cremar: Cap modificació 

- Xilol: Cap modificació 

- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 

- Aigua: 15 dies  

PVC:  

Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.  

Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  

Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.  

Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min  

Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2  

Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2  

DE RESINES EPOXI:  

Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de 

PVC.  

Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis 

diluïts.  

La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.  
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Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h  

BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:  

Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un 

copolímer acrílic en dispersió.  

Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.  

Extracte sec a 105°C:  75 - 78 

Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68  

Toleràncies:  

- Densitat:  ± 0,1%  

- Extracte sec:  ± 3% 

- Contingut de cendres:  ± 3%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En envasos hermèticament tancats.  

A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Data de caducitat 

- Pes net o volum del producte 

- Instruccions d'ús 

- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 

- Toxicitat i inflamabilitat 

- Temps d'assecat 

- Rendiment  

Per adhesius de dos components:  

- Proporció de la mescla 

- Temps d'inducció de la mescla 

- Vida de la mescla  

Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:  

- Color 

- Densitat 

- Viscositat 

- Contingut sòlid  

Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.  

Temperatura d'emmagatzematge:  

- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 

- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C  

Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la 

data de fabricació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B09 -  ADHESIUS 
 
B094 -  ADHESIUS ASFÀLTICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Adhesius amb base d'hidrocarburs.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Oxiasfalt 

- Adhesiu bituminós tipus M-II 
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- Adhesiu de base quitrà tipus MM-IIB 

- Adhesiu asfàltic tipus PB-II 

- Adhesiu per a butils, d'aplicació a dues cares 

- Pintura asfàltica tipus PI-I i PI-II  

OXIASFALT:  

Producte bituminós soluble en tricloroetilè, preparat a partir d'hidrocarburs naturals mitjançant 

un procés de destil·lació i d'oxidació posterior.  

Les característiques que han de complir els oxiasfalts es determinen a la taula 1 de l'UNE 104-202.  

ADHESIU BITUMINÓS TIPUS M-II:  

Material elaborat de base asfàltica, de consistència pastosa i d'aplicació en calent. A la seva 

composició pot contenir matèria mineral fina, dissolvents, plastificants i altres additius idonis.  

Punt de reblaniment, anella-bola (UNE 104-281/1-3):  >= 75°C  

Penetració a 25°C, 100 g, 5 s (UNE 104-281/1-4):  >= 20 x 0,1 mm,   <= 70 x 0,1 mm  

Ductilitat a 25°C, 5 cm/min (UNE 104-281/1-10):  >= 3 cm  

Pèrdua per escalfament, 5 h a 163°C (UNE 104-281/1-11):  <= 1%  

Fluència a 65°C (UNE 104-281/4-3):  <= 1 mm  

ADHESIU DE BASE QUITRÀ TIPUS MM-IIB:  

Material elaborat, per aplicar en calent, de consistència pastosa, constituït per una mescla 

homogènia de quitrà, polímers i càrrega de matèria mineral fina. Pot contenir també dissolvents, 

plastificants i altres additius idonis.  

Mostra original:  

- Densitat relativa a 25°C (UNE 104-281/1-2): <= 1,4 

- Viscositat BRTA a 30°C, broquet de D 4 mm (UNE 104-281/2-2): >= 130 s, :  <= 800 s  

Producte elaborat:  

- Punt d'estovament, anella-bola (UNE 104-281/1-3):  >= 90°C 

- Penetració a 25°C, 100 g, 5 s (UNE 104-281/1-4):  <= 180 x 0,1 mm 

- Índex de penetració (UNE 104-281/1-5):  >= + 8 

- Fluència a 60°C (UNE 104-281/4-3):  <= 1,0 mm 

- Ductilitat a 25°C, 5 cm/min (UNE 104-281/1-10):  >= 25 cm 

- Resistència a tracció a 25°C. Proveta tipus I:  >= 0,07 N/mm2 

- Allargament mitjà fins al trencament. Proveta tipus I:  >= 200%  

ADHESIU ASFÀLTIC TIPUS PB-II:  

Solució en un dissolvent volàtil, d'un producte bituminós amb càrrega de matèria mineral fina. Pot 

contenir també polímers, plastificants i altres additius idonis.  

La naturalesa del producte ha de permetre la unió de materials bituminosos prefabricats sense afectar 

les seves característiques.  

Ha de ser aplicable en fred, amb brotxa.  

ADHESIU PER A BUTILS, D'APLICACIÓ A DUES CARES:  

Adhesiu d'aplicació en fred, constituit per una base de cautxú sintètic.  

La naturalesa del producte ha de permetre la unió de materials elastomèrics sobre suport d'obra, 

sense afectar les seves característiques.  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb pinzell o corró.  

El fabricant ha de garantir la qualitat del producte i facilitar les dades següents:  

- Color 

- Densitat 

- Viscositat 

- Contingut sòlid 

- Rendiment  

PINTURA BITUMINOSA:  

Pintura bituminosa d'emprimació, líquida, obtinguda a partir d'una base bituminosa tractada amb 

dissolvents.  

No ha de contenir dissolvents de toxicitat reconeguda.  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- La pintura a l'envàs i després d'agitar-la 3 minuts (INTA 163.203), no ha de produir coàguls, 

pel·lícules ni dipòsits durs. 

- Ha de tenir la consistència adequada per a poder-la aplicar amb brotxa. Ha de fluir i anivellar-se 

bé fins a formar una capa uniforme. 

- Per aplicar-la amb equip de polvorització cal afegir-hi dissolvents, seguint les instruccions 

del fabricant.  

Temps d'assecatge (UNE 104-281/5-12):  

- Al tacte:  <= 4 h 

- Totalment sec:  <= 24 h  

PINTURA BITUMINOSA DE BASE ASFÀLTICA TIPUS PI-I:  

Densitat relativa (UNE 104-281/5-4):  >= 0,85,   <= 1,00  

Contingut d'aigua (UNE 104-281/5-8):  <= 0,5%  

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104-281/5-5):  >= 25 s,  <= 75 s  

Temperatura d'inflamació en vas tancat Tag (UNE 104-281/5-10):  >= 25°C  

Volum destil·lat a 225°C (UNE 104-281/5-11):  >= 35%  

Volum destil·lat a 360°C (UNE 104-281/5-11):  <= 65%  
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Penetració sobre el residu de destil·lació a 360°C, a 25°C, 100 g, 5s (UNE 104-281/1-4):  >= 20 

1/10 mm:  <= 65 1/10 mm  

Solubilitat en tricloroetilè (UNE_EN 12592):  >= 99%  

PINTURA BITUMINOSA DE BASE QUITRÀ TIPUS PI-II:  

Densitat relativa (UNE 104-281/5-4): >= 1,10, <= 1,25  

Matèria fixa, 3 h a 150°C (UNE 104-281/5-7):  >= 50%  

Temperatura d'inflamació en vas tancat Tag (UNE 104-281/5-10):  >= 20°C  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

OXIASFALT:  

Subministrament: En sacs de paper siliconat. A l'envàs s'ha d'indicar el producte que conté.  

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.  

ADHESIU I PINTURA ASFÀLTICA:  

Subministrament: En recipients hermètics. A cada envàs han de figurar les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte 

- Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

- Pes net o volum del producte 

- Data de caducitat 

- Instruccions d'ús 

- Dissolvents adequats 

- Limitacions de temperatura 

- Temps de dessecació al tacte, temps total i repintat 

- Toxicitat i inflamabilitat  

ADHESIU ASFÀLTIC TIPUS PB-II:  

Emmagatzematge: En lloc fresc, protegit de la intempèrie. Temps màxim: 1 any amb l'envàs tancat 

hermèticament.  

ADHESIU DE BASE QUITRÀ:  

Emmagatzematge: En lloc fresc, a una temperatura < 30°C, i protegit de la intempèrie. Temps màxim: 

3 mesos amb l'envàs tancat hermèticament.  

ADHESIU BITUMINÓS PER A BUTILS:  

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.  

PINTURA BITUMINOSA:  

Emmagatzematge: Desprès de 6 mesos en l'envàs tancat, a una temperatura entre 5 i 30°C, no ha de 

tenir cap alteració en cap de les seves característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A1 -  FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0A14200. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Filferro d'acer  
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- Filferro d'acer galvanitzat  

- Filferro d'acer plastificat  

- Filferro recuit  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de ser de secció constant i uniforme.  

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 

rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules 

I i II de l'UNE 37-506.  

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):  

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Qualitat G3:  1570 N/mm2  

Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  

Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic 

de PVC aplicat per extrusió o sinterització.  

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.  

La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 

6.5 UNE 36-732.  

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  

Resistència a la tracció:  

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 

següents:  

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre i llargària dels rotlles  

Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

FILFERRO D'ACER:  

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 

calidades. Caracterisicas generales.  

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.  

FILFERRO PLASTIFICAT:  

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 

orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A3 -  CLAUS 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  

S'han considerat els elements següents:  

- Gafes de pala i punta  

- Claus d'impacte  

- Claus d'acer  

- Claus de coure  

- Claus d'acer galvanitzat  

- Tatxes d'acer  

Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  

Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  

Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats 

per a unir els bastiments amb les parets.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, 

UNE 17-035 i UNE 17-036.  

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 galvanitzat:  >= 275 g/m2  

Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  

Toleràncies dels claus i tatxes:  

- Llargària:  ± 1 D  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats.  

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

CLAUS I TATXES:  

UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  

UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  

UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  

UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  

UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A6 -  TACS I VISOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0A62F90. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot 

ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida 

pel cargol.  



PROJECTE EXECUTIU  
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92 
 
 

 

 

 Pàgina:  58 
 

S'han considerat els tipus següents:  

- 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:  

L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.  

Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en 

fred.  

El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. 

El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.  

Diàmetre de l'ampolla:  14 mm  

Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

> 20°C: 10 min 

10°C - 20°C20 min 

0°C - 10°C: 1 h  

- 5°C - 0°C: 5 h  

VOLANDERES:  

Diàmetre interior de la volandera:  

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 

correcta col·locació en capses, on han de figurar:  

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús  

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0B2A000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  

S'han considerat els elements següents:  

- Barres corrugades  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 

matèria perjudicial.  

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 

electrosoldades en gelosia.  

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 

distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 

espaiades.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 

- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 

UNE-EN 10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 

relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  

- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 

trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 

d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  

- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  

+---------------------------------------------------------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 

disminueix en un 0,02% en massa.  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:  

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals 

- Classe tècnica  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de 

l'apartat 7.4.2 de la norma UNE-EN 10080.  

- Característiques mecàniques de les barres:  

- Acer soldable (S)  

- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 

- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%  

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):  

- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 

- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%  

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
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- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08  

+----------------------------------------------------------+ 

¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 

¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 

¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 

¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 

¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 

¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

+----------------------------------------------------------+  

- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 

i 40 mm 

- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada 

amb soldadura.  

Toleràncies:  

- Massa:  

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 

- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 

agressivitat de l'ambient.  

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, 

s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. Generalidades.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 

identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 

aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 

contenir la informació següent:  

- Identificació del subministrador 

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d'entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 

característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  

- Data d'emissió del certificat 
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- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l'assaig de doblegat simple 

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  

- Marca comercial de l'acer 

- Forma de subministrament: barra o rotlles  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 

32º de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 

documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment 

de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures 

per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 

conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08  

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat 

d'acer subministrat:  

- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 

subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran 

els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  

- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat 

i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, 

i l'allargament sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  

- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas 

anterior. 

- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 

traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades 

de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de 

producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics 

de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, 

mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, 

realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat 

de control de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 

- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 

15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents 

assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 

l'allargament de ruptura  

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant 

la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb 

l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar 

mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 

compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 

fabricació en obra:  

- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, 
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així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 

realització de les comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  

- Pes del lot <= 30 t 

- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 

consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 

- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 

- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 

provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en 

possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs 

sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà 

eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents 

a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: 

assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de 

doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer 

estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar 

els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  

-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer 

redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un 

certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà 

determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels 

diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 

subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, 

i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, 

i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament 

del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 

de l'EHE-08.  

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà 

de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització 

de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de 

la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 

i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, 

en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi 

de l'esmentada marca de qualitat de producte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura 

presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres 

processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions 

establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. 

Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 

s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En 

cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un 

incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les 

seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb 

pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de 

comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts 

a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 

l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions 

resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En 

cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B3 -  MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0B34133. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  

S'han considerat els elements següents:  

- Malla electrosoldada  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 

matèria perjudicial.  

Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 

electrosoldades en gelosia.  

Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 

distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement 

espaiades.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 

- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la 

UNE-EN 10080.  

- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en 

relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  

- Aptitud al doblegat:  

- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 

trencaments o fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 

d'apreciar trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  

- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  

+---------------------------------------------------------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 

disminueix en un 0,02% en massa.  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  

FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 

fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
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Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 

fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  

Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Característiques mecàniques:  

- B 500 T  

- Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 

- Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 

- Allargament al trencament:  >= 8% 

- Relació f/fy:  >= 1,03  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  

MALLA ELECTROSOLDADA:  

Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 

transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que 

els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una 

instal·lació industrial aliena a l'obra.  

La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja 

d'ambdós.  

Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.  

El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:  

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements 

i sobrellargs 

- Classes tècniques dels acers  

Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin 

barres o filferros.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  

- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un 

dels elements aparellats, en malles dobles)  

- Diàmetres relatius dels elements:  

- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx  

(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més 

gruixuda)  

- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds  

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)  

- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm  

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  

25 mm  

Toleràncies:  

- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 

- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 

agressivitat de l'ambient.  

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, 

s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 

armado. Generalidades.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 

identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 

aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m  

Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 

contenir la informació següent:  

- Identificació del subministrador 

- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d'entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  

El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 

característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent:  

- Data d'emissió del certificat 

- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l'assaig de doblegat simple 

- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 

d'adherència mitjançant l'assaig de la biga  

- Marca comercial de l'acer 

- Forma de subministrament: barra o rotlles  

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:  

- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 

- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 

- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 

32º de la norma EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  

- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 

documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment 

de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures 

per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 

conformitat es podrà efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de 

l'EHE-08  

- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat 

d'acer subministrat:  

- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 

subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran 

els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  

- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat 

i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, 

i l'allargament sota càrrega màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  

- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas 

anterior. 

- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 

traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades 

de cada subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de 

producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics 
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de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, 

mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, 

realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat 

de control de producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 

- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 

- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 

- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 

- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 

- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 

15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents 

assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 

- Comprovació de les característiques geomètriques 

- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 

- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i 

l'allargament de ruptura  

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant 

la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb 

l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar 

mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 

compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 

fabricació en obra:  

- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 

característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, 

així com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 

realització de les comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  

- Pes del lot <= 30 t 

- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 

consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 

- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 

- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 

provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en 

possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs 

sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà 

eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents 

a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: 

assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de 

doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer 

estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar 

els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  

-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer 

redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un 

certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà 

determinar l'altura de la corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  

Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels 

diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 

subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, 

i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en els trams rectes, 

i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les formes d'especejament 

del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes a l'annex 11 

de l'EHE-08.  

- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  

-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà 

de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat 

oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització 

de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de 
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la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 

i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, 

en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi 

de l'esmentada marca de qualitat de producte.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura 

presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres 

processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions 

establertes. 

En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. 

Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  

En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 

s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En 

cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un 

incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  

La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les 

seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb 

pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de 

comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts 

a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  

En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 

l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions 

resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En 

cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0E -  MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
 
B0E2 -  BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0E245L1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, utilitzades 

en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, murs i 

divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  

S'han considerat els tipus següents:  

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 

assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria 

I.  

En funció del volum i disposició de forats:  

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades  

S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:  

- Llis  

- Rugós  

- Amb relleu especial  

- Esmaltats  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, 

pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de fabricació.  

Els extrems poden ser llisos o encadellats.  
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No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.  

No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar 

l'adherència del possible revestiment.  

El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.  

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 

envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 

llarg, ample i alt.  

Volum de forats:  

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 50% 

- Alleugerit:  <= 60% 

- Foradat:  <= 70%  

Volum de cada forat:  

- Massís:  <= 12,5% 

- Calat, alleugerit, foradat:  <= 25%  

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20%  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 

de la categoria 

- Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)  

- Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  

- Resistència a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la categoria I o II  

- Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat pel fabricant  

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 

distribuïts de forma homogènia:  

- Peces amb <= 1,0%:  A1 

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb presència d'humitat o en cares 

exposades a exteriors:  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat pel fabricant  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13) 

- Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13):  ±10%  

- Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)  

- Formació d'encaix:  <= 20% volum total 

- Blocs cara vista:  

- Planor cares (UNE-EN 772-20):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

especificats a l'UNE-EN 771-3 

- Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)  

Característiques complementàries:  

- Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6):  >= valor declarat pel fabricant  

- Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb 

substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material constitutiu de la peça. 

S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de 

hormigón (áridos densos y ligeros).  

UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques 

de hormigón (áridos densos y ligeros).  

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

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 

en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 

compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb 

el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència 

a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 

mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:  

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  

- Referència a la norma UNE-EN 771-3 

- Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec 

de condicions tècniques.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la 

resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN 772-1.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:  

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 

que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix 

l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 

industrial que doni garanties.  

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 
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en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la conformitat 

amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions de la taula A1 de la norma 

UNE-EN 771-3.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del  fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces aplegades a càrrec del 

Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista, sobre el 

doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts sobre 

totes les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F1 -  MAONS CERÀMICS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 

portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  

S'han considerat els tipus següents:  

En funció de la densitat aparent:  

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més 

gran de 1000 kg/m3  

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 

assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria 

I.  

En funció del volum i disposició de forats:  

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color 

en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per 

la DF.  

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 

envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat 

i un color uniforme en fracturar-se.  

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 

llarg, ample i alt.  

Volum de forats:  

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70%  

Volum de cada forat:  <= 12,5%  

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20%  
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Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, 

amb indicació de categoria I o II  

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la seva categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 

distribuïts de forma homogènia:  

- Peces amb <= 1,0%:  A1 

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 

de la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 

límits següents en funció de la categoria.  

- D1:  <= 10% 

- D2:  <= 5% 

- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 

aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó 

és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos 

un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  

PECES LD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 

mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar 

dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  

PECES HD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar 

dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 

- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  

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

(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 

cocida.  

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 

de arcilla cocida.  

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

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 

en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 

compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb 

el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència 

a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 

mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:  

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  

- Referència a la norma EN 771-1 

- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 

que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix 

l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 

industrial que doni garanties.  

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 
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en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 

resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 

Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades.  

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb 

la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 

de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a 

les especificacions exigides.  

- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions 

realitzades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0F8 -  SUPERMAONS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 

portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  

S'han considerat els tipus següents:  

En funció de la densitat aparent:  

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més 

gran de 1000 kg/m3  

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 

assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria 

I.  

En funció del volum i disposició de forats:  

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Peça ceràmica amb una llargària més gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 cm, amb forats 

a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, 

eventualment, d'altres matèries.  

Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color 

en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per 

la DF.  

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 

envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat 
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i un color uniforme en fracturar-se.  

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 

llarg, ample i alt.  

Volum de forats:  

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70%  

Volum de cada forat:  <= 12,5%  

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20%  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, 

amb indicació de categoria I o II  

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la seva categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 

distribuïts de forma homogènia:  

- Peces amb <= 1,0%:  A1 

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 

de la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 

límits següents en funció de la categoria.  

- D1:  <= 10% 

- D2:  <= 5% 

- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 

aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó 

és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos 

un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  

PECES LD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 

mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar 

dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  

PECES HD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar 

dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
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Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 

- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 

que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 

(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 

cocida.  

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 

de arcilla cocida.  

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

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 

en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 

compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb 

el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència 

a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 

mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:  

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  

- Referència a la norma EN 771-1 

- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 
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sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 

resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 

Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades.  

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb 

la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 

de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a 

les especificacions exigides.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0FA -  TOTXANES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0FA12A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures 

portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  

S'han considerat els tipus següents:  

En funció de la densitat aparent:  

- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 

- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més 

gran de 1000 kg/m3  

En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  

- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no 

assolir-se inferior al 5%. 

- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria 

I.  

En funció del volum i disposició de forats:  

- Peces massisses 

- Peces calades 

- Peces alleugerides 

- Peces foradades  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa 

i, eventualment, d'altres matèries.  
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Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  

No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  

Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color 

en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per 

la DF.  

La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els 

envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  

Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat 

i un color uniforme en fracturar-se.  

El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de 

llarg, ample i alt.  

Volum de forats:  

- Massís:  <= 25% 

- Calat:  <= 45% 

- Alleugerit:  <= 55% 

- Foradat:  <= 70%  

Volum de cada forat:  <= 12,5%  

Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  

- Massís:  >= 37,5% 

- Calat:  >= 30% 

- Alleugerit:  >= 20%  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, 

amb indicació de categoria I o II  

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb 

indicació de la seva categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  

- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics 

distribuïts de forma homogènia:  

- Peces amb <= 1,0%:  A1 

- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació 

de la categoria 

- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 

- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels 

límits següents en funció de la categoria.  

- D1:  <= 10% 

- D2:  <= 5% 

- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  

- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre 

aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó 

és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos 

un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  

PECES LD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 

mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar 

dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  

PECES HD:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
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segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Característiques essencials:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar 

dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  

Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  

- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 

- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  

- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres 

que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques 

(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla 

cocida.  

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas 

de arcilla cocida.  

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

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el 

fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat 

en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a 

compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb 

el valor mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència 

a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor 

mitjà o amb el valor característic:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:  

- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 

- Marca del fabricant i lloc d'origen 

- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 

- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  

- Referència a la norma EN 771-1 

- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
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- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació 

que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix 

l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de control de producció 

industrial que doni garanties.  

Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut 

en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la 

resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del 

Contractista.  

En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les 

condicions especificades.  

En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb 

la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:  

- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 

- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 

- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 

- n:  Nombre de provetes assajades  

En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero 

de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a 

les especificacions exigides.  

- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions 

realitzades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0F -  MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
 
B0FG -  RAJOLES CERÀMIQUES NATURALS, CAIRONS, TOVES I GRES EXTRUÏT 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, 

silici, fundents i colorants, cuita.  

S'han considerat les peces següents:  

- Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII)  

- Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a)  

- Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a)  

- Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a)  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
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Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :  

- Mètode A, rajoles extruïdes. 

- Mètode B, rajoles premsades en sec 

- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.  

Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):  

- Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua) 

- Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja) 

- Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)  

+----------------------------------------------------------------------------+ 

¦   MÈTODE DE  ¦   GRUP I    ¦   GRUP IIa    ¦   GRUP IIb    ¦   GRUP III    ¦ 

¦  FABRICACIÓ  ¦   E<=3%     ¦  3%<E<=6%     ¦   6%<E<=10%   ¦    E>10%      ¦ 

¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 

¦      A       ¦  Grup AI    ¦ Grup AIIa-1   ¦  Grup AIIb-1  ¦ Grup AIII     ¦ 

¦  EXTRUÏDES   ¦  E<=3%      ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦             ¦---------------¦---------------¦               ¦ 

¦              ¦             ¦ Grup AIIa-2   ¦  Grup AIIb-2  ¦               ¦ 

¦              ¦             ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦ 

¦       B      ¦ Grup BI-a   ¦ Grup BIIa     ¦  Grup BIIb    ¦ Grup BIII     ¦ 

¦  PREMSADES   ¦   E<=0,5%   ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦   EN SEC     ¦-------------¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦ Grup BI-b   ¦               ¦               ¦               ¦ 

¦              ¦ 0,5%<E<=3%  ¦               ¦               ¦               ¦ 

+----------------------------------------------------------------------------+  

Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar 

l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.  

Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han 

de ser rectes i la cara vista plana.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Toleràncies:  

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.  

- Grup AI-a, AI-b, AII-a1  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%  

- Gruix:  ± 10%  

- Rectitud de costats:  ± 0,6%  

- Planor:  ± 1,5%  

- Ortogonalitat:  ± 1%  

- Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  ± 2%  

- Gruix:  ± 10%  

- Rectitud de costats:  ± 0,6%  

- Planor:  ± 1,5%  

- Ortogonalitat:  ± 1%  

- Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  

- 15 - 25 peces/m2:  ± 0,6% 

- 26 - 45 peces/m2:  ± 0,75% 

- 46 - 115 peces/m2:  ± 1%  

- Gruix:  

- 15 - 45 peces/m2:  ± 5% 

- 46 - 400 peces/m2:  ± 10%  

- Rectitud de costats:  

- 15 - 115 peces/m2:  ± 5% 

- 116 - 400 peces/m2:  ± 0,75%  

- Planor:  

- 15 - 115 peces/m2:  ± 0,5% 

- 116 - 400 peces/m2:  ± 1%  

- 15 - 115 peces/m2:  ± 0,6% 

- 116 - 400 peces/m2:  ± 1%  

- Ortogonalitat:  

- Grup BIII  

- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:  

- Costat <= 12 cm:  ± 0,75% 

- Costat > 12 cm:  ± 0,5%  

- Gruix:  

- 46 - 400 peces/m2:  ± 0,5 mm 

- 16 - 45 peces/m2:  ± 0,6 mm 

- <= 15 peces/m2:  ± 0,7 mm  

- Rectitud de costats:  ± 0,6%  
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- Planor: + 0,5%, - 0,3%  

- Ortogonalitat:  ± 0,5%  

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS:  

Característiques essencials:  

- Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3):  

- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm  mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 

- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm  mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N 

- Grup AII-a1: si  gruix >=7,5mm  mínim 950N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 

- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm  mínim 800N, i si gruix < 7,5mm  mínim 600N 

- Grup AII-b1: >=900N 

- Grup AII-b2:  >=750N 

- Grup AIII:  >=600N 

- Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N 

- Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 700N 

- Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm  mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 600N 

- Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm  mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 500N 

- Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm  mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm  mínim 200N  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:  

Característiques essencials:  

- Reacció al foc: A1 

- Coeficient de fricció:  El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:  

Característiques essencials:  

- Coeficient de fricció (per a zones de vianants):  El fabricant declararà el mètode d'assaig 

utilitzat. 

- Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el mètode 

d'assaig utilitzat 

- Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 10545-12  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:  

Característiques essencials:  

- Reacció al foc: A1 

- Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament >=3000N.UNE-EN ISO 

10545-4):  

- Grup AI-a: >=28 N/mm2 

- Grup AI-b: >=23 N/mm2 

- Grup AII-a1: >=20 N/mm2 

- Grup AII-a2: >=13 N/mm2 

- Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2 

- Grup AII-b2: >=9 N/mm2 

- Grup AIII: >=8 N/mm2 

- Grup BI-a: >=35 N/mm2 

- Grup BI-b: >=30 N/mm2 

- Grup BII-a: >=22 N/mm2 

- Grup BII-b: >=18 N/mm2 

- Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2  

- Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental d'objectes 

sobre àrees de transit (UNE-EN-12004)  

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS:  

Característiques essencials:  

- Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9) 

- Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12)  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades, en caixes.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a 

reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no 

necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe 

A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), 

 - Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o 

Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al 

foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE), 

 - Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació 

peatonal i vehicular, 

 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no subjectes 

a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses, 

 - Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a 

reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a requisits de 

seguretat durant l'ús:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  

Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:  

- La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen 

- Marcat corresponent a la primera qualitat. 

- La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la classificació, 

quan sigui aplicable. 

- Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular 

- La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)  

L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que 

disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació:  

- Referència a la norma UNE-EN 14411  

- Nom o marca del fabricant 

- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- Classificació del producte i usos finals previstos.  

- Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions 

tècniques.  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 

el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 

d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A REVESTIMENTS:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaquetes que arribin 

a l'obra es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 

del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 

un laboratori acreditat:  

- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)  

- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)  

- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)  

- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)  

- Sobre 10 rajoles:  

- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)  
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- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)  

- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)  

- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)  

- Sobre 5 rajoles:  

- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)  

- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)  

- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)  

- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)  

- Sobre 3 rajoles:  

- duresa a la ratllada (escala de mohs)  

- Sobre 1 rajola:  

- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA EN PECES PER A REVESTIMENTS:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PECES PER A REVESTIMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix 

lot. 

Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.   

OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A PAVIMENTS:  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i cada 1000 m2 de superfície (unes 10000 

peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 

del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 

un laboratori acreditat:  

- Aspecte 

- Absorció d'aigua 

- Resistència a la flexió 

- Duresa superficial 

- Dilatació tèrmica 

- Resistència a les taques 

- Resistència als productes domèstics de neteja 

- Llargària 

- Amplària 

- Gruix 

- Rectitud d'arestes 

- Planor 

- Ortogonalitat  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

Si el material disposa de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà 

prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER A PAVIMENTS:  

Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 

assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT  EN PECES PER PAVIMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces rebudes a càrrec del 

Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix 

lot. 

Només s'acceptarà el lot,  quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.   

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0G -  PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
 
B0GA -  PEDRA ARTIFICIAL I ELEMENTS ESPECIALS DE PEDRA ARTIFICIAL 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0GAB4L4,B0GAB3D7. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada d'aspecte semblant a la pedra natural, obtinguda per un procés d'emmotllament 

d'una mescla de ciment, granulats seleccionats i, eventualment, additius i/o colorants.  

S'han considerat els tipus de peces següents:  

- Placa plana 

- Peça de coronament de paret amb 1 o 2 trencaaigües, o amb cantells en escaire 

- Peça amb trencaaigües 

- Peça amb els cantells en escaire 

- Peça en L  

S'han considerat els acabats superficials següents:  

- Llis  

- Abuixardat  

- Rentat a l'àcid  

- Polit  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir la cara plana i les arestes rectes.  

No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres defectes superficials.  

L'acabat superficial, polit, abrillantat, abuixardat, etc. ha d'estar fet a fàbrica, i no ha de 

presentar defectes superficials (taques, escantonaments, esquerdes, etc.).  

Les armadures de reforç no s'han de veure en cap de les cares.  

Toleràncies:  

- Dimensions:  ± 4 mm  

- Fletxa de les arestes:  ± 0,1%  

- Planor:  ± 2 mm  

- Balcaments:  ± 1 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el 

terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, les dades següents:  

- Absorció d'aigua 

- Gelabilitat  

- Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1)  

OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
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Inspecció visual del material en cada subministrament.  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 500 m2 de plaques que arribin 

a l'obra  es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat:  

- Absorció d'aigua 

- Gelabilitat  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

- Control de característiques geomètriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373  

- Dimensions 

- Balcaments 

- Gruix 

- Diferència de llargària entre les arestes 

- Angles 

- Rectitud d'arestes 

- Planor  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 

especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista, sobre 

el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats obtinguts sobre 

totes les peces resultin satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZH -  CANALS EXTERIORS, BONERES I REIXES DE DESGUÀS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua 

de coberta.  

S'han considerat els elements següents:  

- Maniguet de goma termoplàstica per a connectar al baixant  

- Reixa per a desguàs feta amb platina d'acer galvanitzat en calent, per immersió  

- Canal exterior format amb planxa de zinc, coure o alumini, de 0,6 a 0,82 mm de gruix i 65 cm 

de desenvolupament com a màxim, obtinguda per un procés de laminatge  

- Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com a 

màxim, obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un procés de galvanitzat en calent, per procés 

d'immersió contínua amb accessoris i peces de muntatge  

- Canal exterior de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de muntatge  

- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb pletina d'acer galvanitzat en calent per immersió  

- Ganxo i suport per a fixació de canals, fets amb PVC rígit sense plastificants  

GANXO I SUPORT PER A CANAL:  

Ha de tenir una superfície llisa i uniforme.  

El diàmetre interior ha de ser l'adequat per a la canal que ha de suportar.  

PEÇA DE PLANXA:  

La superfície ha de ser llisa i plana.  

Les arestes han de ser rectes i escairades.  

El gruix de la planxa ha de ser constant.  

No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials.  

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.  

Els extrems de la canal exterior han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal.  

Toleràncies:  

- Desenvolupament:  ± 3 mm  

- Gruix:  
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- Planxa de zinc:  ± 0,03 mm 

- Planxa d'acer galvanitzat:  ± 0,11 mm  

- Dimensions:  ± 1 mm  

PEÇA DE PLANXA DE ZINC:  

Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95%  

Llargària:  200 - 300 cm  

Toleràncies:  

- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir  

- Llargària:  ± 5 mm  

PECES D'ACER GALVANITZAT:  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2  

Puresa del zinc:  >= 98,5%  

GANXO I SUPORT D'ACER GALVANITZAT:  

Gruix platina:  >= 30,5 mm  

Radis de plegatge (UNE 36-570):  Ha de complir  

Tipus d'acer:  S235JR  

BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID:  

Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.  

Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3  

Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2  

Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80%  

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C  

Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5%  

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  

Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10%  

Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles  

Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir  

Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir  

CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT:  

Ha de tenir, segons la norma UNE-EN 612, les següents parts principals:  

- Motllura: perfil parcialment circular o rectangular situat a la part superior del frontal de 

la canal 

- Frontal: part de la canal que es troba més allunyada de l'edifici 

- Fons: part inferior del perfil de la canal 

- Part posterior: part de la canal més propera a l'edifici  

La planxa utilitzada per al conformat a taller de la canal, ha de ser d'acer de designació D X 51 

D.  

Ha d'estar protegida mitjançant galvanització per immersió en calent.  

Recobriment de zinc:  

- Massa de recobriment total en ambdós costats:  >= 275 g/m2 

- Gruix a cada costat:  >= 20 µm  

Dimensions de la canal segons UNE-EN 612:  

- Diàmetre de la motllura:  

- Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  

- Canal classe X:  >= 16 mm 

- Canal classe Y:  >= 14 mm  

- Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  

- Canal classe X:  >= 16 mm 

- Canal classe Y:  >= 14 mm  

- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  

- Canal classe X:  >= 18 mm 

- Canal classe Y:  >= 14 mm  

- Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  

- Canal classe X:  >= 20 mm 

- Canal classe Y:  >= 18 mm  

- Desenvolupament > 400 mm:  

- Canal classe X:  >= 20 mm 

- Canal classe Y:  >= 20 mm  

- Alçària del frontal:  

- Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  >= 40 mm 

- Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 50 mm 

- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 55 mm 

- Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  >= 65 mm 

- Desenvolupament > 400 mm:  >= 75 mm  

- Suma del diàmetre de la motllura i de l'alçària del frontal:  

- Desenvolupament de la planxa <= 200 mm:  >= 70 mm 
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- Desenvolupament > 200 mm i <=250 mm:  >= 75 mm 

- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 75 mm 

- Desenvolupament > 333 mm i <=400 mm:  >= 90 mm 

- Desenvolupament > 400 mm:  >= 100 mm  

- Gruix de la planxa d'acer galvanitzat:  

- Desenvolupament de la planxa <= 250 mm:  >= 0,6 mm 

- Desenvolupament > 250 mm i <=333 mm:  >= 0,6 mm 

- Desenvolupament > 333 mm:  >= 0,7 mm  

Toleràncies:  

- Desenvolupament:  ± 2 mm  

- Alçària del frontal:  ± 2 mm 

- Amplària exterior del fons:  + 0 mm, - 2 mm 

- Alçària de la part posterior:  ± 2 mm 

- Diàmetre de la motllura:  + 2 mm, - 1 mm 

- Linealitat de la motllura:  <= 2 mm/m 

- Llargària comercial:  + 10 mm, -0 mm  

CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID:  

La superfície interna i externa de la canal ha de ser llisa, neta i no ha de tenir estries, cavitats 

ni altres defectes superficials.  

Els extrems de la canal han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal. El tall ha de 

ser net.  

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.  

Ha de complir les següents exigències físiques i mecàniques quan s'assagi amb el mètode i condicions 

d'assaig establerts a la UNE-EN 607:  

- Resistència a l'impacte de martell (UNE-EN 607):  ni trencaments, ni esquerdes apreciables  

- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 42 MPa  

- Allargament fins al trencament (UNE-EN ISO 6259-1):  >= 100%  

- Resistència a l'impacte-tracció (UNE-EN ISO 8256):  >=500 kJ/m2  

- Comportament a la calor: retracció longitudinal (UNE-EN ISO 2505):  <= 3%  

- Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727):  >= 75°C  

El sistema de la canal ha de complir els següents requisits quan s'assagi amb el mètode i condicions 

d'assaig establerts a la UNE-EN 607:  

- Envelliment artificial (UNE-EN ISO 4892-2, UNE-EN ISO 4892-3):  ha de complir  

- Solidesa del color:  no ha de passar l'estat 3 de l'escala de grisos segons UNE-EN ISO 105-A05  

- Resistència a l'impacte-tracció de l'envelliment (UNE-EN ISO 8256):  >= 50 % del valor obtingut 

abans de l'envelliment  

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 607):  no ha de gotejar  

Toleràncies:  

- Llargària comercial:  + a 20 ºC  

ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:  

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.  

El maniguet ha de ser recte de secció circular amb els extrems llisos acabats amb un tall 

perpendicular i sense rebaves.  

REIXA DE DESGUÀS D'ACER GALVANITZAT:  

Càrrega estàtica:  >= 1,0 kN  

Tipus d'acer:  S235JR  

Toleràncies:  

- Planor:  ± 1 mm  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  

- Diàmetre 120 mm:  ± 1 mm 

- Diàmetre 200 mm:  ± 2 mm 

- Diàmetre 350 mm:  ± 3 mm  

Reixa circular:  

- Amplària (200-250 mm):  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BONERA O MANIGUET:  

Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del fabricant.  

Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  

REIXA:  

Subministrament: Empaquetades, en caixes.  

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

CANAL EXTERIOR:  

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

Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i 

en llocs protegits contra impactes.  

GANXO I SUPORT PER A CANAL:  



PROJECTE EXECUTIU  
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92 
 
 

 

 

 Pàgina:  88 
 

Subministrament: Empaquetades, en caixes.  

Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PECES D'ACER GALVANITZAT:  

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, 

aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.  

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.  

CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT:  

* UNE-EN 612:2006 Canalones de alero y bajantes de aguas pluviales de chapa metálica. Definiciones, 

clasificación y especificaciones.  

CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID:  

* UNE-EN 607:2006 Canalones suspendidos y sus accesorios de PVC-U. Definiciones, exigencias y 

métodos de ensayo.  

PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LA CANAL EXTERIOR:  

Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat:  

- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent:  

- Nom comercial o marca comercial del fabricant 

- Símbol del país de fabricació 

- Referència a la norma UNE-EN 612 

- Dades d'identificació:  

- Desenvolupament de la canal en mm 

- Símbol del tipus de material segons UNE-EN 612 

- Lletra de la classe de la canal en funció del diàmetre de la motllura, segons UNE-EN 612  

- Sobre l'etiqueta ha de figurar, com a mínim, la següent informació:  

- Nom comercial o marca comercial del fabricant 

- Referència a la norma UNE-EN 612 

- Tipus de producte 

- Tipus de material  

Canal exterior de PVC rígid:  

- La canal ha de portar marcada de forma clara i ben visible, la informació següent:  

- Nom (pot ser abreujat) o marca comercial del fabricant 

- Amplària de l'obertura superior de la canal en mm 

- Marca de qualitat, en el seu cas 

- Referència a la norma UNE-EN 607  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GANXO I SUPORT PER A CANAL:  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:  

- Identificació del fabricant o nom comercial 

- Identificació del producte 

- Diàmetre  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B5 -  MATERIALS PER A COBERTES 
 
B5Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
B5ZZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B5ZZJLPT. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus.  

S'han considerat els elements següents:  

- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per ancoratge  

- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de coberta  

- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a fixació 

de taulonet de suport de carener  

- Peça de suport per a bonera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtinguda per laminat 

en fred i sotmesa a un procés continu de galvanitzat en calent, amb un forat de 105x105 mm  

- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un 

tub soldat a una base de 40x40 cm  

- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm de 

gruix, soldat a una platina d'acer galvanitzat per a ancoratge  

- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma  

- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom plisat  

- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula  

- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix soldada 

a una volandera formada per un rodó d'acer galvanitzat  

PEÇA DE PLANXA:  

El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa 

que ha d'anar recolzat sobre la paret.  

No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.  

Les arestes han de ser rectes i escairades.  

El gruix de la planxa ha de ser constant.  

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.  

PECES D'ACER GALVANITZAT:  

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques 

ni imperfeccions superficials.  

No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5.  

Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5  

PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:  

Toleràncies:  

- Desenvolupament:  ± 3 mm  

- Llargària nominal: + 3%, - 0%  

- Gruix:  ± 0,1 mm  

TUB D'ACER GALVANITZAT:  

Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització.  

Gruix del tub:  >= 0,6 mm  

Gruix de la platina:  >= 1 mm  

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 400 g/m2  

ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT:  

L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements.  

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2  

PAPER KRAFT:  

Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre l'envà i la solera.  

Gramatge (UNE 57-014):  75 g/m2  

Contingut d'humitat (UNE 57-005):  7,5%  

Índex de porositat (UNE 57-029):  >= 3  

Absorció d'aigua (UNE 57-027):  <= 35 g/m2  

Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033):  >= 110  

Toleràncies:  

- Gramatge:  ± 4%  

- Contingut d'humitat:  ± 1%  

- Resistència a l'esqueixament:  - 15%  

CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT:  

Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.  

L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària.  

Protecció de la galvanització (Sendzimir):  >= 275 g/m2  

Característiques del junt:  

+------------------------------------------------------------+ 

¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦   Diàmetre    ¦   Gruix      ¦ 

¦                  ¦de la peça¦   del junt    ¦  del junt    ¦ 

¦                  ¦   (mm)   ¦      (mm)     ¦    (mm)      ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Vis:              ¦    5,4   ¦       24      ¦              ¦ 

¦Plom i ferro      ¦    5,5   ¦       24      ¦   >= 10      ¦ 

¦                  ¦    6,5   ¦       27      ¦              ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 
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¦Vis:              ¦     -    ¦    53 metall  ¦  >= 7 metall ¦ 

¦Metall i goma     ¦     -    ¦    50 goma    ¦  >= 10 goma  ¦ 

¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦ 

¦Clau: Plom        ¦     -    ¦ >= 20 exterior¦    >= 2      ¦ 

¦Clau: Pàstic      ¦     -    ¦ >= 15 exterior¦    >= 5      ¦ 

+------------------------------------------------------------+  

SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC:  

El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació uniformement 

distribuïts.  

Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de coberta.  

El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament sobre 

l'element de suport.  

Amplària de la vessant de plom:  120 mm  

Secció de la ventilació:  >= 100 cm2/m  

GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA:  

La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre fixar-se 

al suport.  

Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport.  

Ha de tenir una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials.  

REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ:  

La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts.  

El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport.  

Toleràncies:  

- Diàmetre:  ± 1%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PECES D'ACER:  

Subministrament: Empaquetades.  

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el 

terra.  

PAPER KRAFT:  

Subministrament: En rotlles.  

Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PECES D'ACER GALVANITZAT:  

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, 

aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.  

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.  

PAPER KRAFT, PEÇA PER A SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6A -  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
B6AA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PROVISIONALS DE MALLA D'ACER 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 

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

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.  

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua.  
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El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir 

esquerdes, exfoliacions ni despreniments.  

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

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

Puresa del zinc:  >= 98,5%  

Toleràncies:  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Angles:  ± 1 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

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

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

No ha d'estar en contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6A -  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
B6AZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials auxiliars per a reixats metàl·lics.  

S'han considerat els tipus següents:  

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

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

galvanitzat, per a tanca mòbil de malla metàl·lica  

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

ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT:  

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.  

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

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

esquerdes, exfoliacions ni despreniments.  

Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en 

fred).  

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

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

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

Puresa del zinc:  >= 98,5%  

PORTA DE PLANXA:  

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

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

mecanismes d'apertura.  

DAU DE FORMIGÓ:  

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

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

PAL DE PLANXA:  

Toleràncies:  

- Alçària:  ± 1 mm  

- Diàmetre:  ± 1,2 mm  

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

 

PAL O PORTA DE PLANXA:  

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.  

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

No ha d'estar en contacte amb el terra.  

DAU DE FORMIGÓ:  

No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B71 -  LÀMINES BITUMINOSES 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització.  

S'han considerat els tipus de làmines següents:  

- LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i acabat 

antiadherent, sense protecció, amb autoprotecció mineral o amb autoprotecció metàl·lica.  

- LAM: Làmina de quitrà modificat amb polímers sense armadura, fabricada per extrussió i 

calandratge.  

- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic estirè-butadiè-estirè) 

formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material 

antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).  

- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), formades 

por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material antiadherent, 

sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).  

- LBA: Làmines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures, recobriment 

bituminos i material antiadherent que en una de les seves cares, com a mínim, ha de ser extraïble, 

sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica.  

S'han considerat els tipus d'armadures següents:  

- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i polièster  

- FV: Feltre de fibra de vidre 

- FP: Feltre de polièster 

- PE: Film de poliolefina  

- TV: Teixit de fibra de vidre 

- PR: Film de polièster  

- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre  

- TPP: Teixit de polipropilè 

- AL: Alumini  

- NA: Sense armadura  

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.  

L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al 

material impermeabilitzant.  

La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no rectilínies, 

trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats)   

Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, amb 

la finalitat d'augmentar la resistència al lliscament del recobriment bituminós i de compensar les 
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dilatacions que experimentin.  

Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment coberta 

amb una làmina protectora d'aquest material, adherit al recobriment bituminós.  

La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra mineral 

uniformement repartit, encastat a la làmina i adherit al recobriment bituminós.  

En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda perimetral 

de 8 cm, com a mínim, per a possibilitar el solapament.  

En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte 

herbicida o repelent de les arrels.  

En les làmines de base oxiasfalt (LO), el material presentat en rotlles no ha d'estar adherit, al 

desenrrotllar-lo a la temperatura de 35°C; ni s'ha de clivellar, al desenrrotllar-lo a 10°C.  

Incompatibilitats:  

- Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb productes de base asfàltica 

o derivats.  

- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb productes 

de base de quitrà o derivats.  

LÀMINES LBA, LO O LBM:  

Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a l'enrotllar-se.  

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN 

ESTRUCTURES ENTERRADES:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-1)  

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  

- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1109):  <= valor declarat pel fabricant  

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant  

- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant  

- Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1):  Tolerància declarada pel fabricant en les direccions 

transversal i longitudinal de la làmina  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 

UNE-EN 13501-1.  

Toleràncies:  

- Llargària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Amplària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant  

- Rectitut (UNE-EN 1848-1):  ± 20 mm/10 m  

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant  

- Gruix (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant  

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir  

- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir  

- Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres orgàniques o sintètiques (UNE-EN 1107-1):  <= 

valor declarat pel fabricant  

- Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb autoprotecció metàl·lica 

(UNE-EN 1108):  <= valor declarat pel fabricant  

- Envelliment artificial, en làmines que han d'anar col·locades en la capa superior de la membrana 

(UNE-EN 1296):  

- Làmines amb protecció lleugera superficial permanent:  

- Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1109):  Tolerància declarada pel fabricant  

- Resistència a la fluència a temperatura elevada (UNE-EN 1110):  Tolerància declarada pel 

fabricant  

- Làmines sense protecció superficial (UNE-EN 1296 métode per exposició perllongada):  Ha de 

complir  

- Adhesió dels grànuls (UNE-EN 12039):  ± 30% en massa de grànuls  

La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la 

norma UNE-EN 13501-5.  

LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir  

- Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil·laritat 

- Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures enterrades  

- Durabilitat de l'estanquitat front a l'envelliment artificial (UNE-EN 1296, UNE-EN 1928):  Ha 

de complir  

- Durabilitat de l'estanquitat front a agents químics (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928):  Ha de complir  

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor 

declarat pel fabricant  

LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA:  
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El material antiadherent pot ser un film de plàstic o paper siliconat i ha de complir les 

especificacions de l'UNE 104206.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim dues. 

En cada partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en contingui més 

de dues. Els rotlles han d'anar protegits.  

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb 

un màxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, protegits 

del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats.  

Temps màxim d'emmagatzematge:  

- Làmines autoadhesives:  6 mesos 

- Resta de làmines:  12 mesos  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  

UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura 

para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.  

LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  

UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad bituminosas 

incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y 

características.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 

els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 

CTE/DB-HS 2006 1:  

- Estanquitat 

- Resistència a la penetració d'arrels 

- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes 

temperatures i aigua 

- Resistència a la fluència 

- Estabilitat dimensional 

- Envelliment tèrmic 

- Flexibilitat a baixes temperatures 

- Resistència a la càrrega estàtica 

- Resistència a la càrrega dinàmica 

- Allargament al trencament 

- Resistència a la tracció  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, 

BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES:  

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben 

visible la informació següent:  

- Data de fabricació  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Llargària i amplària nominals  

- Gruix o massa  

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos  

- Condicions d'emmagatzematge  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 

- Referència a la norma europea EN  

- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13707, tipus d'armadura, tipus de 

recobriment 
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- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst  

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a impermeabilització de cobertes:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de 

Nivell o Classe: productes classe F roof, 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 

F:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de 

Nivell o Classe: productes que requereixen assaig, 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 

(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable 

en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 

l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 

(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés 

de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 

retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT 

D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben 

visible la informació següent:  

- Data de fabricació  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Llargària i amplària nominals  

- Gruix o massa  

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 

- Referència a la norma europea EN  

- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13969, tipus d'armadura, tipus de 

recobriment 

- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst  

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades 

sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: F:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades 

sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per 

als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la 

classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de 

material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades 

sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals 

una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació 

de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 

orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  
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Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida la Marca 

AENOR, d'acord amb l'UNE 36530, o en el seu defecte ha de presentar el resultat positiu dels 

assaigs establerts per aquesta norma, realitzats per un laboratori autoritzat, independent del 

fabricant.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada 

tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin 

el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat:  

- Capacitat d'esser plegat: UNE 104281-6-4  

- Absorció d'aigua en massa: UNE 104281-6-11  

- Resistència a la calor: UNE 104281-6-3  

- Estabilitat dimensional després de 2h a 80ºC: UNE 104281-6-7  

- Apreciació de la durabilitat: UNE 104281-6-16  

- Resistència a la tracció i allargament de trencament UNE-EN 12311-1  

     (en làmines bituminoses no protegides:)  

- Massa: UNE EN 1849-1  

     (en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral:)  

- Fluència: UNE 104281-6-3  

- Punt de reblaniment: UNE 104281-1-3  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques 

geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral)  

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES BITUMINOSES:  

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.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

La presa de mostres del material es realitzarà d'acord amb l'UNE-EN 13416.  

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 

O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 

amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 

en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 

conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 

s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 

deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B77 -  LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7711H00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Làmina plàstica flexible per a impermeabilització.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Vel de polietilè  

- Làmina de polietilè  

- Làmina de poliolefina  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La làmina ha de ser homogènia.  

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.  

Ha de ser estanca a l'aigua.  

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)  

- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir  

- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant  

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30%  

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les 

direccions transversal i longitudinal de la làmina  

- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada pel 

fabricant  

- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant  

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  

- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant  

- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir  

- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 

UNE-EN 13501-1.  

La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la 

norma UNE-EN 13501-5.  

Toleràncies:  

- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10%  

- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5%  

- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 

- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 

- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.  

LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)  

- Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A):  Ha de complir  

- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  

- Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir  

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant  

- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat pel fabricant  

- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor 

declarat pel fabricant  

- Resistència a tracció:  

- Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions 

longitudinal i transversal de la làmina  

- Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat pel fabricant per a les direccions 

longitudinal i transversal de la làmina  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 

UNE-EN 13501-1.  

Toleràncies:  

- Llargària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m  

- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant  

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.  

LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  
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Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes de 

fussió, aportació del mateix material calent, etc.).  

Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents:  

- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 

- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 

- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Característiques essencials:  

- Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)  

- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)  

- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)  

- Durabilitat:  

- Oxidació (UNE-EN 14575) 

- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)  

- Característiques complementàries:  

- Resistència a l'esquinçament (ISO 34)  

- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)  

- Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  

- Gruix (UNE-EN 1849-2)  

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)  

- Allargament (ISO/R 527-66)  

- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)  

- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i obres 

subterrànies:  

- Durabilitat:  

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  

- Microorganismes (UNE-EN 12225)  

- Resistència química (UNE-EN 14414)  

- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines 

d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:  

- Reacció al foc  

Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:  

- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)  

- Durabilitat:  

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  

- Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:  

- Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1) 

- Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)  

- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a abocadors 

de residus líquids o sòlids:  

- Durabilitat:  

- Microorganismes (UNE-EN 12225)  

- Resistència química (UNE-EN 14414)  

- Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.  

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb 

un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, 

la pluja i la humitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  

UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para 

impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.  

LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:  

UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para 

el control del vapor. Definiciones y características.  

LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  

UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de 
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impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras subterráneas.  

UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de 

vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de confinamiento 

secundario.  

UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras 

de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben 

visible la informació següent:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Data de fabricació  

- Identificació del producte  

- Llargària i amplària nominals  

- Gruix o massa  

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 

- Referència a la norma europea EN  

- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst  

- Informació sobre les característiques essencials  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 

els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 

CTE/DB-HS 2006 1:  

- Estanquitat 

- Resistència a la penetració d'arrels 

- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes 

temperatures i aigua 

- Resistència a la fluència 

- Estabilitat dimensional 

- Envelliment tèrmic 

- Flexibilitat a baixes temperatures 

- Resistència a la càrrega estàtica 

- Resistència a la càrrega dinàmica 

- Allargament al trencament 

- Resistència a la tracció  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a impermeabilització de cobertes:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell 

o Classe: productes classe F roof, 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 

F:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell 

o Classe: productes que requereixen assaig, 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 

(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable 

en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple 

l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: 

(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés 

de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 

retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR:  

A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben 
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visible la informació següent:  

- Data de fabricació  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Llargària i amplària nominals  

- Gruix o massa  

- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats 

perillosos  

- Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al sistema 

1) 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificació del producte (només per al sistema 1) 

- Referència a la norma europea EN  

- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984 

- Sistema d'instal·lació previst  

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 

els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 

CTE/DB-HS 2006 1:  

- Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

Productes per a control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en els 

que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat una millora de 

la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C:  

- Sistema 1: Declaració de prestacions  

Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc:  

- Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha realitzat 

una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C 

- Productes classificats en classes D o E  

Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc:  

Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats 

en classe F:  

- Sistema 3: Declaració de prestacions  

- Sistema 4: Declaració de prestacions  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Identificació del producte  

- Dimensions  

- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318  

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 

1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 

informació:  

- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 

- El nom o la marca comercial 

- L'adreça enregistrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 

- Referència a la norma europea EN  

- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 2+: Declaració de prestacions  

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 
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garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques 

geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral)  

- Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada 

tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin 

el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat:  

- Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275):  

- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)  

- Resistència a l'impacte.  

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)  

- Per a làmines d'alta densitat (UNE-EN 13493):  

- Duresa Shore (UNE-EN ISO 868)  

- Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956)  

- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)  

- Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493)  

- Envelliment artificial accelerat (UNE 53104)  

- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)  

- Comportament a la calor (UNE-EN 13956)  

- Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 62)  

- Per a membranes:  

- Resistència a la percussió (UNE-EN 13956)  

- Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a l'UNE-EN 13493  

- Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420)  

- En casos especials, s'inclouran a més:  

- Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846)  

- Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175)  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 

amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 

en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 

conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 

s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 

deficiències, fins al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7B -  GEOTÈXTILS 
 
B7B1 -  GEOTÈXTILS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Làmina formada per feltres de teixits sintètics.  

S'han considerat els materials següents:  

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  

- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament  

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat  

- Feltre teixit de fibres de polipropilè  

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La funció principal del geotèxtil pot ser:  

- F: Filtració 

- S: Separació 

- R: Reforç 

- D: Drenatge 

- P: Protecció 

- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm  

Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.  

La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.  

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.  

Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.  

Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.  

Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.  

Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans 

de 24 h des de la seva col·locació.  

Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la 

norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:  

- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de rodadura 

asfàltica): F, R, F+S, F+R+S  

- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S  

- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, 

F+R+S  

- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D  

- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de talussos: 

F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  

- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  

- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  

- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P  

- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  

- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

Per a tots els geotèxtils:  

- Característiques essencials:  

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN ISO 9864)  

- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)  

- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)  

- Característiques complementàries:  

- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)  

- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  

- Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)  

- Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)  

- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)  

- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries  

- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge  

Funció: Filtració (F).  

- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  

- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge  

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):  
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- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  

- Característiques complementàries:  

- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  

- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres  

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  

- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres  

Funció: Filtració i Separació (F+S):  

- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):  

- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments  

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments de 

terres i fonaments  

Funció: Drenatge (D):  

- Característiques essencials:  

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  

- Característiques complementàries:  

- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)  

Funció: Filtració i drenatge (F+D):  

- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):  

- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  

- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  

- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Protecció (P):  

- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  

- Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  

- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  

Funció: Reforç i Protecció (R+P):  

- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  

- Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

Funció relaxació de tensions (STR):  

- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  

- Retenció del betúm:  (UNE-EN 15381)   

Si el material se utilitza en obres de carreteres regulades per el PG 3, compliran les especificacions 

addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.  

Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb 

un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, 

la pluja i la humitat.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción 

de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura 

asfáltica).  

UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones 

ferroviarias.  

UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de 

tierras, cimentaciones y estructuras de contención.  

UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de 

drenaje.  

UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el 

control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).  

UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción 

de embalses y presas.  

UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción 

de canales.  

UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción 

de túneles y estructuras subterráneas.  

UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos 

de residuos sólidos.  

UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de 

contenedores de residuos líquidos.  

* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales 

básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç, 

 - Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció, 

 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge, 

 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç, 

 - Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció, 

 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç, 

 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç, 

 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç, 

 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç, 

 - Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, reforç i 

protecció:  

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació, 

 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació, 

 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació, 

 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació, 

 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació, 

 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació, 

 - Productes per a canals de Funcio: Separació, 

 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

Han d'anar acompanyades d'un albarà amb les següents dades:  

- Noms i adreces del fabricant i de la empresa subministradora 

- Dates de subministrament i de fabricació 

- Quantitat que es subministra 

- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat 

- Nom i adreça del comprador i del destí 

- Referència de la comanda 

- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari  

La etiqueta de marcatge CE pot estar fixada directament al geotèxtil, al embalatge o a la documentació 



PROJECTE EXECUTIU  
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92 
 
 

 

 

 Pàgina:  105 
 

de acompanyament, i ha de tenir les dades que indiqui la norma o normes UNE-EN sota les que s'hagi 

fet marcatge.  

El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que 

contenguin com a mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m.  

Informació que s'ha de subministrar amb al producte:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Identificació del producte  

- Massa nominal en kg  

- Dimensions  

- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  

- Tipus de polímer principal 

- Classificació del producte segons ISO 10318  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior.  

Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions 

de la DT.  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, 

la DF pot disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assajos.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 

amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  

En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous 

assajos o rebuig del lot).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7C -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
 
B7C2 -  PLANXES DE POLIESTIRÈ 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o amb 

forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de superfície llisa 

o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)  

S'han considerat els tipus següents:  

- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada 

- Poliestirè expandit ondulat o nervat 

- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu 

- Poliestirè expandit elastificat 

- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), 

defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut alt 

d'impureses que es determina per infraroigs.  

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, han de tenir els cantells amb la forma adient 

per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.  

- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  >= 0.25 m2K/W 

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939):  <= 0.060 W/mK  

POLIESTIRÈ EXPANDIT:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603):  La 

variació relativa en llargària i amplària ha d'estar dins dels límits següents, en funció de 

la classe declarada pel fabricant:  

- DS(N) 5: ± 0,5% 

- DS(N) 2: ± 0,2  



PROJECTE EXECUTIU  
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92 
 
 

 

 

 Pàgina:  106 
 

- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):  

Variació relativa en llargària i amplària:  ± 1%  

- Resistència a la flexió (UNE-EN 12089):  >= 50 kPa  

- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, 

comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons l'especificat 

en la UNE-EN 13163.  

- Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN 1605):  

Els valors de deformació relativa han d'estar dins dels límits especificats a la taula 4 de 

l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   

- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors als 

especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat   

- Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors 

als especificats a la taula 6 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat  

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606):  Els valors no poden ser inferiors als declarats pel 

fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell 

declarat   

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules 

8 i 9 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat  

- Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091):  

- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%  

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant  

- Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a la 

taula 10 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat  

- Compressibilitat (UNE-EN 12431):  Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de l'UNE-EN 

13163   

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 

UNE-EN 13501-1.  

Toleràncies:  

- Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents 

en funció de la classe declarada:  

- L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles 

- L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles  

- Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 

funció de la classe declarada:  

- W1: ± 0,6% o ± 3 mm 

- W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles  

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció 

de la classe declarada:  

- T1:  ± 2 mm 

- T2:  ± 1 mm  

- Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents 

en funció de la classe declarada:  

- S1: ± 5 mm/1000 mm 

- S2: ± 2 mm/1000 mm  

- Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 

funció de la classe declarada:  

- P1: 30 mm 

- P2:  15 mm 

- P3:  10 mm 

- P4:  5 mm  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163.  

POLIESTIRÈ EXTRUÏT:  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 

segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  

- Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):  

- Variació relativa en llargària i amplària: ± 2%  

- Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826):  Els valors no poden ser inferiors als 

especificats a la taula 3 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat  

- Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, 

comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons l'especificat 

en la UNE-EN 13164.  

- Tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607):  Els valors no poden ser inferiors als 

especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat  

- Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel 

fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.4 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell 

declarat  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 12087):  Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules 

6 i 7 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat  

- Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 12091):  
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- Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació:  <= 10%  

- Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086):  <= valor declarat pel fabricant  

La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma 

UNE-EN 13501-1.  

Toleràncies:  

- Llargària o amplària (UNE-EN 822):  

- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±8 mm 

- Llargària o Amplària nominal >= 1000 mm:  ±10 mm  

- Escairat (UNE-EN 824):  ± 5 mm  

- Planeitat (UNE-EN 825):  

- Llargària o Amplària nominal < 1000 mm:  ±7 mm 

- Llargària o Amplària nominal 1000 a 2000 mm:  ±14 mm 

- Llargària o Amplària nominal 2000 a 4000 mm:  ± 28 mm 

- Llargària o Amplària nominal > 4000 mm:  ± 35 mm  

- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció 

de la classe declarada:  

- T1:  - 2 mm  

- Gruix < 50 mm:  + 2 mm 

- Gruix >= 50 mm i <= 120 mm: + 3 mm 

- Gruix >= 120 mm: + 8 mm  

- T2:  ± 1,5 mm 

- T3:  ± 1 mm  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164.  

PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:  

Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2:  <= 3 mm  

Rigidesa dinàmica:  <= 20 N/cm3  

PLACA PER A TERRA RADIANT:  

Ha de dur, en una de les seves cares, ressalts per allotjar els conductes de calefacció, la forma 

dels quals ha de permetre definir un traçat correcte de les conduccions.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.  

Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la 

insolació directa i de l'acció del vent.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

POLIESTIRÈ EXPANDIT:  

UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 

manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.  

POLIESTIRÈ EXTRUÏT:  

UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 

manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i ben 

visible, les dades següents:  

- Identificació del producte  

- Identificació del fabricant  

- Data de fabricació  

- Identificació del torn i del lloc de fabricació  

- Classificació segons la reacció al foc  

- Resistència tèrmica  

- Conductivitat tèrmica  

- Gruix nominal  

- Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i l'UNE-EN 

13163 per al poliestirè expandit  

- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  

- Llargària i amplària nominals  

- Tipus de revestiment, en el seu cas  
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Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 

el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (assajat 

segons UNE-EN 12086).  

Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la UNE-EN 

13163, en funció de tipus.  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 

els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del 

DB HS 1:  

- Absorció d'aigua per capil·laritat 

- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 

- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1 

a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per 

exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 

modificacions):  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, 

A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 

procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició 

de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic), 

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:  

     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, 

A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés 

de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 

retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors declarats 

evaluats segons la UNE-EN 13172.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual del material en cada subministrament.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  

- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte 

- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 

- Que es corresponen amb les propietats demandades 

- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió 

al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:  

- Densitat  

- Conductivitat tèrmica  

- Permeabilitat al vapor d'aigua  

- Resistència a la compressió  

- Coeficient de dilatació  

- Reacció al foc  

- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques 

geomètriques següents (UNE-EN 13163)  

- Amplària  

- Llargària  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades 
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amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  

Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment 

en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el 

conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.  

En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent, 

incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats, fins 

al 100% del subministrament.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7D -  MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
B7D2 -  MORTERS IGNÍFUGS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7D20021. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Morter per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i tancaments.  

S'han considerat els materials següents:  

- Morter de ciment i perlita amb vermiculita.  

- Morter de llana de roca i ciment  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Mescla preparada. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir aigua en les proporcions 

adequades, per a formar el morter. Pot portar additius incorporats.  

El morter pastat, no ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  

En la mescla subministrada en sacs, del procés de pastat n'ha de resultar una barreja homogènia 

i sense segregacions, la quantitat d'aigua ha de ser l'especificada pel fabricant.  

MORTER DE PERLITA I VERMICULITA:  

Granulometria:  

- Perlita:  0 - 3 mm 

- Vermiculita:  2 - 6 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i 

de manera que no s'alterin les seves característiques.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 

el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 

d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

En el sac han de figurar les dades següents:  

- Nom del fabricant o marca comercial  

- Pes net o volum  
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B7 -  MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
B7Z2 -  EMULSIONS BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B7Z22000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una sol·lució 

aquosa, amb un agent emulsionant.  

S'han considerat els tipus següents:  

- EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega 

- EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega 

- EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic 

- ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques)  

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 tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 

emulsionat. 

Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 

No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència 

original mitjançant una agitació moderada.  

No ha de ser inflamable.  

Característiques del residu sec:  

- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació  

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:  

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s  

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70%  

Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%  

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65%  

Assaig sobre el residu de destil·lació:  

- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm  

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%  

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:  

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60%  

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60%  

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50%  

Característiques del residu sec:  

- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de 

bombolles. 

- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua 

d'adhesivitat. 

- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.  

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:  

Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s  

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 

Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70%  

Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%  

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60%  

Assaig sobre el residu de destil·lació:  

- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm  

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%  
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EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:  

Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,10 g/cm3 

Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2):  40 - 55%  

Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  45 - 60% 

Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 30%  

Enduriment:  24h 

Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca:  Total 

Solubilitat en aigua de l'emulsió seca:  Insoluble  

Característiques del residu sec:  

- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de 

bombolles. 

- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua 

d'adhesivitat. 

- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En envàs hermètic.  

Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la 

radiació solar directa.  

El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF 

que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne 

l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins a la comprovació 

de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o al 

plec.  

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones 

asfálticas.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat de 

garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i denominació 

del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de condicions.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF.  

- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material.  

Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de material 

rebut es demanarà al contractista el resultat de l'assaig:  

- Residu per destil·lació (NLT 139).  

En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot 

determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions 

exigides en el plec.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les 

limitacions establertes en el plec.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B81 -  MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
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B811 -  MORTERS PER A ARREBOSSATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, d'àrids, aigua i, de vegades, d'adicions 

o additius per a realitzar revestiments continus exteriors o interiors.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Morter per a revestiments d'ús corrent (GP): Sense característiques especials. 

- Morter per a revestiments lleugers (LW): Morter dissenyat amb una densitat, en estat endurit 

i sec, que és <= 1300 kg/m3 

- Morter per a revestiments acolorits (CR): Morter dissenyat especialment acolorits. 

- Morter per a revestiments monocapa (OC): Morter dissenyat que s'aplica en una capa que compleix 

les mateixes funcions que un sistema multicapa utilitzat en exteriors i usualment és de color. 

Aquests morters es poden fabricar amb àrids normals i/o lleugers. 

- Morter per a revestiments per a la renovació (R): Morter dissenyat que s'utilitza per murs de 

fàbrica humits que contenen sals solubles en aigua. Aquests morters tenen una porositat i una 

permeabilitat al vapor d'aigua elevades , així com una reduïda absorció de l'aigua per 

capil·laritat. 

- Morter per a aïllament tèrmic (T): Morter dissenyat amb unes propietats específiques d'aïllament 

tèrmic.  

CONDICIONS GENERALS:  

Característiques del morter fresc:  

- Temps d'utilització. Valor que declara el fabricant d'acord amb assaig EN 1015-9 

- Contingut en aire: EN 1015-7 o EN 1015-6 si s'han utilitzat granulats porosos.  

Característiques del morter endurit:  

- Densitat aparent en sec: EN 1015-10 

- Resistència a compressió: EN 1015-11 

- Resistència d'unió (adhesió): EN 1015-12 

- Adhesió després de cicles climàtics de condicionament: EN 1015-21 

- Absorció d'aigua per capil·laritat: EN 1015-18 

- Penetració d'aigua després d'assaig AAC: EN 1015-18 

- Permeabilitat al vapor d'aigua després de cicles climàtics de condicionament: EN1015-21 

- Coeficient de permeabilitat al vapor d'aigua: EN 1015-19 

- Coeficient de conductivitat tèrmica: EN 1745 

- Reacció davant del foc:  

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 

- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  

- Durabilitat per al morter monocapa (OC) d'acord amb assaig EN-1015-21 (resistència als cicles 

de gel/desgel) i per a la resta de morters d'acord amb les disposicions vàlides en el lloc previst 

d'utilització.  

Propietats del morter endurit:  

- Interval de resistència a compressió a 28 dies (CS):  

- S I:  0,4 a 2,5 N/mm2 

- S II: .1,5 a 5,0 N/mm2 

- CS III:  3,5 a 7,5 N/mm2 

- CS IV:  >=6N/mm2  

- Absorció d'aigua per capil·laritat (W):  

- W 0: No especificat 

- W1: c<=0,40 kg/m2 min0,5 

- W2:  c<=0,20 kg/m2 min0,5  

- Conductivitat tèrmica (T):  

- T1: <= 0,1 W/m K  

- T2: <= 0,2 W/ m K  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  

Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 

protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 998-1:2003 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco 

y enlucido.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, 

el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, 

d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  

- Conductivitat tèrmica (W/mK)  

- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  

- Nom o marca d'identificació i adreça registrada del fabricant 

- Dos últims dígits del any en el que es va estampar el marcatge CE 

- Referència a la norma UNE-EN 998-1 

- Reacció al foc 

- Absorció d'aigua (per morters per ésser utilitzats a l'exterior) 

- Permeabilitat al vapor d'aigua per a morters de revestiment exterior i permeabilitat a l'aigua 

després de cicles climàtics de condicionament per morters OC 

- Adhesió o adhesió després de cicles climàtics per morters OC. 

- Conductivitat tèrmica/densitat i conductivitat tèrmica per morters T 

- Durabilitat per a morters exteriors i durabilitat (resistència al gel desgel) per a morters OC  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a acabat de murs, pilars, envans i sostres:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 

fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents 

de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 

d'acord a les condicions exigides.  

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 

de projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B89 -  MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B89ZB000,B89ZPE00,B89Z2000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Pintures, pastes i esmalts.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques 

o anilàcies i pigments resistents als àlcalis  

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de 

calç o la calç apagada  

- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a 

l'alcalinitat  

- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió  

- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió 

aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie  

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, 
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en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques 

i dissolvents  

- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, 

pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca 

a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, 

soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis 

i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats  

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà 

fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador  

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades  

- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, 

que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components  

- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa  

- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  

- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió 

aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie  

PINTURA A LA COLA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 

l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  2 h 

- Totalment sec:  4 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

PINTURA A LA CALÇ:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.  

Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.  

Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de 

tenir propietats microbicides.  

PINTURA AL CIMENT:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.  

Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.  

PINTURA AL LÀTEX:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

ni dipòsits durs  

- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una 

capa uniforme després de l'assecat  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 

- Totalment sec:  < 2 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

PINTURA PLÀSTICA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de 

putrefacció, pells ni materies extranyes.  

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer 

córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de 

l'assecat  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temps d'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:  < 16 kN/m3 
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- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3  

- Rendiment:  > 6 m2/kg  

- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98  

- Resistència al rentat (DIN 53778):  

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

- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:  

Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes  

Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  

Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  

Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  

PINTURA ACRÍLICA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o procediments pneumàtics  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 4 h 

- Totalment sec:  < 14 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Ha de ser resistent a la intempèrie.  

ESMALT GRAS:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'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 desprès de l'assecatge.  

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 

- Totalment sec:  < 8 h  

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%  

- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

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

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 

0,12  

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès 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  
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- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

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

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

- Adherència i resistència a l'impacte:  

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  

- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

- A l'oli de cremar:  Cap modificació 

- Al xilol:  Cap modificació 

- 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 desprès de l'assecatge.  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 

- Totalment sec:  < 8 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

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

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

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

detergents.  

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola fins a l'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 l'impregnació de la superfície a tractar.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 20 min 

- Totalment sec:  < 1 h  

ESMALT DE CLORCAUTXÚ:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h  

Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.  

ESMALT EPOXI:  

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró 

o pistola.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C  

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
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- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h  

Ha de tenir bona resistència al desgast.  

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions 

bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents 

i a l'alcohol etílic 10%.  

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):  

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2  

Resistència a la temperatura:  80°C  

PASTA PLÀSTICA DE PICAR:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- 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:  < 17 kN/m3  

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència al rentat (DIN 53778):  

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

- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  

- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes  

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  

- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 

ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  

Subministrament: En pots o bidons.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

PINTURA A LA CALÇ:  

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

PINTURA AL CIMENT:  

Subministrament: En pols, en envasos adequats.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 

PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  
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- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  

- Dissolvents adequats  

- Límits de temperatura  

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  

- Toxicitat i inflamabilitat  

- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components  

- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Toxicitat i inflamabilitat  

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Instruccions d'ús  

- Temps d'estabilitat de la barreja  

- Temperatura mínima d'aplicació  

- Temps d'assecatge  

- Rendiment teòric en m/l  

- Color  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les 

dades exigides a les especificacions.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 

26).  

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 

- Pes específic UNE EN ISO 2811-1 

- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) 

- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) 

- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 

representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 

del pressupost d'autocontrol.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Esmalt sintètic:  

- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 

- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
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- Índex de despreniments INTA 16.02.88 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  

- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 

- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

- Conservació de la pintura INTA 16.02.26  

- Esmalt de poliuretà:  

- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

- Índex de despreniments INTA 16.02.88 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  

- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 

- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 

- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 

- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 

- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 

- Resistència a agents químics UNE 48027 

- Conservació de la pintura INTA 16.02.26 

- Resistència al calor UNE 48033  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 

representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 

del pressupost d'autocontrol.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 

com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 

corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 

subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 

subministrament.  

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 

garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 

mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord 

a dites especificacions.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8A -  MATERIALS PER A ENVERNISSATS I LASURS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 

dissolvents  

- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb 

additius modificadors de la brillantor  

- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o 

modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats  

- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles 

o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat  

- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  

- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  

- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  

VERNÍS:  

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 

ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
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VERNÍS GRAS:  

Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  

VERNÍS SINTÈTIC:  

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  

Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 5 h 

- Totalment sec:  < 12 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

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

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  

VERNÍS DE POLIURETÀ:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 10 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

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

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

- Adherència i resistència a l'impacte:  

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  

- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  

- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

- A l'oli de cremar:  Cap modificació 

- Al xilol:  Cap modificació 

- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

- A l'aigua:  15 dies  

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  

Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  

Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  

VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  

VERNÍS FENÒLIC:  

Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  

VERNÍS D'UREA-FORMOL:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  
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- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 3 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

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

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En pots o bidons.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Acabat, en el vernís  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  

- Dissolvents adequats  

- Límits de temperatura  

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  

- Toxicitat i inflamabilitat  

- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les 

dades exigides a les especificacions.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 

l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 

del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 

un laboratori acreditat:  
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- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 

- Índex d'anivellament INTA 160289 

- Índex de despreniment INTA 160.288 

- Temps d'assecat INTA 160.229 

- Envelliment accelerat INTA 160.605 

- Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 

representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 

del pressupost d'autocontrol.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin 

satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZA -  MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B8ZAA000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un catalitzador 

format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres  

- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada 

eventualment amb oli de llinosa  

- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i 

dissolvents  

- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat  

- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà 

soles o modificades  

- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió  

- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen 

en ser barrejades amb un activador  

- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur 

de metilè amb dissolvents i altres additius  

- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa bàsicament 

de tensioactius aniònics i sabons.  

- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics, 

impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics  

- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els seus 

productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la fusta, 

classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010  

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos  

- Solució de silicona  

- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 

dissolvents  

- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i amb 

additius modificadors de la brillantor  

- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o 

modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats  
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- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, soles 

o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat  

- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades  

- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials  

- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  

VERNÍS:  

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 

ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  

VERNÍS GRAS:  

Ha de ser resistent al fregament i al rentat.  

VERNÍS SINTÈTIC:  

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  

Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 5 h 

- Totalment sec:  < 12 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

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

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  

VERNÍS DE POLIURETÀ:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 10 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

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

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  

- Adherència i resistència a l'impacte:  

+----------------------------------------------------------------------+ 

¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦ 

¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦ 

¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%        ¦ 

¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                 ¦ 

¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦   Bé     ¦  Ha de complir  ¦ 

+----------------------------------------------------------------------+  

- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent  

- Resistència a la calor (UNE 48033):  Fins a 250°C  

- Resistència química:  

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

- A l'oli de cremar:  Cap modificació 

- Al xilol:  Cap modificació 

- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

- A l'aigua:  15 dies  

VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  

Temps d'inducció de la mescla:  15 - 30 minuts  

Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29):  2 - 8 h  



PROJECTE EXECUTIU  
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92 
 
 

 

 

 Pàgina:  124 
 

VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:  

Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  

VERNÍS FENÒLIC:  

Temps d'assecatge a 20°C:  6 - 12 h  

VERNÍS D'UREA-FORMOL:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A):  >= 30°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  

- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 3 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Ha de ser de color estable i insaponificable.  

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

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

BREA EPOXI:  

El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs 

(INTA 16 02 26).  

Relació resina epoxi/quitrà:  40/60  

Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44):  > 30°C  

Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29):  >= 18 h  

Gruix de la capa (INTA 16 02 24):  >= 100 micres  

Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04):  Ha de complir 

Resistència a la immersió (INTA 16 06 01):  Ha de complir  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Pigment:  >= 26% de mini de plom electrolític 

- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11):  >= 99,6%  

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 50 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 25°C  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  > 3  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment seca:  < 6 h  

- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03):  > 18 kN/m3  

- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres:  > 4 m2/kg  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM 

D.610-68):  >= 150 h  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment seca:  < 18 h  

Pes específic a 20°C:  > 23 kN/m3  

Rendiment per una capa de 45 - 50 micres:  > 4 m2/kg  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 23°C  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 45 min 

- Totalment seca:  < 4 h  

Pes específic a 20°C:  > 17,3 kN/m3  

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  

IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:  

Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.  

Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 15 min 

- Totalment seca:  < 2 h  

Pes específic a 20°C:  > 13,5 kN/m3  
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Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg  

IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, pells 

ni dipòsits durs  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment seca:  < 2 h  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

IMPRIMACIÓ FOSFATANT:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits 

durs  

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 15 min 

- Totalment seca:  < 1 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Gruix de la capa:  4 - 10 micres  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:  

Dilució del 25 al 50% 

Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat 

pH (c.c.): 10,5  

PINTURA DECAPANT:  

Ha de ser d'evaporació ràpida.  

Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.  

Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.  

POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:  

Temps d'assecatge:  <= 30 min 

Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h  

Pes específic:  13 kN/m3  

PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:  

Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni 

dipòsits durs.  

Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.  

Adherència (UNE 48-032):  <= 2  

SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:  

pH sobre T.Q.:7,75  

SEGELLADORA:  

Característiques de la pel·lícula líquida:  

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, 

dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, 

ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  

- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55):  < 60 micres  

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32):  > 30°C  

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  30 min   - 4 h 

- Totalment seca:  < 12 h  

- Rendiment per a una capa de 60 micres:  > 10 m2/kg  

Característiques de la pel·lícula seca:  

- Adherència (UNE 48032):  <= 2  

SOLUCIÓ DE SILICONA:  

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha 

d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.  

Rendiment:  > 3 m2/l  

Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En pots o bidons.  

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte 

amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Acabat, en el vernís  

- Codi d'identificació  

- Pes net o volum del producte  

- Data de caducitat  

- Instruccions d'ús  

- Dissolvents adequats  

- Límits de temperatura  

- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  

- Toxicitat i inflamabilitat  

- Color, en el vernís de poliuretà de dos components  

- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.  

- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.  

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les 

dades exigides a les especificacions.  

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 

coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 

del CTE.  

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de 

garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 

o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan 

sigui pertinent.  

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant 

disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Assaigs sobre pintura líquida:  

- Dotació de pigment 

- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11 

- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 

- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 

- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1 

- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 

- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre pel·lícula seca:  

- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227 

- Adherència  UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 

representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 

del pressupost d'autocontrol.  

OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi a 

l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment 

del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per 

un laboratori acreditat:  
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- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A 

- Índex d'anivellament INTA 160289 

- Índex de despreniment INTA 160.288 

- Temps d'assecat INTA 160.229 

- Envelliment accelerat INTA 160.605 

- Adherència UNE EN ISO 2409  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri 

representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora 

del pressupost d'autocontrol.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes 

de procediment corresponents.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:  

No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així 

com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  

En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat 

corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots 

subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del 

subministrament.  

Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions 

garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues 

mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord 

a dites especificacions.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:  

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat 

del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del Contractista.  

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix lot. 

Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin 

satisfactoris.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B8 -  MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8Z -  MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
 
B8ZZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A REVESTIMENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Cola vegetal de midó amb possible addició de càrregues inertes o pigments resistents als àlcalis.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Al cap de tres minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, grumolls ni dipòsits durs. 

No s'ha d'observar flotació de pigments o càrregues.  

Ha de tenir estabilitat dimensional als canvis de temperatura.  

Per la seva composició ha de ser d'aplicació fàcil.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: En envasos adequats.  

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  

- Identificació del fabricant 

- Nom comercial del producte  

- Identificació del producte  

- Pes net o volum del producte  

- Instruccions d'ús  

Emmagatzematge: En llocs ventilats, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

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

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9C -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT 

AMB RESINA 
 
B9C2 -  TERRATZO AMB RELLEU 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa superior, l'estesa 

o cara, una capa intermèdia que a vegades pot no ser-hi, i una capa de base o dors.  

S'han considerat els terratzos següents:  

- Terratzo llis 

- Terratzo amb relleu 

- Terratzo rentat amb àcid 

- Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotants  

S'han considerat els usos següents (segons UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 137148-2):  

- Ús interior 

- Ús exterior  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, granulats 

triturats de marbre o d'altres pedres de mida més gran, i colorants.  

La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense colorants.  

La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda.  

La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de to ni d'altres defectes 

superficials.  

Ha de tenir un color uniforme.  

El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a tota la superfície.  

El terratzo amb relleu ha de tenir una textura superficial amb ressalts i entalles.  

El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura rugosa i irregular a la capa superior, a causa 

de la utilització d'àcids per a suprimir els fins.  

Ha de tenir la cara superficial plana.  

Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.  

Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  

- Gruix de la capa superior (UNE-EN 13748-1 i UNE-EN 13748-2):  

- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):  

- Paviment col·locat que no ha de ser polit:  >= 4 mm ( classe I per gruix thI ) 

- Paviment col·locat que ha de ser polit:  >= 8 mm ( classe II per gruix thII )  

- Mida del granulat:  

+------------------------------+ 

¦ Gra  ¦ Mida del granulat (mm)¦ 

¦------¦-----------------------¦ 

¦Micro ¦         0  6          ¦ 

¦Petit ¦         7 - 10        ¦ 

¦Mitjà ¦        10 - 30        ¦ 

¦Gros  ¦        30 - 40        ¦ 

+------------------------------+  

- Característiques superficials i aspecte visual:  

- Projeccions, depressions, exfoliacions o esquerdes no han de ser visibles a 2 m en condicions 

de llum natural i ambient sec. 

- Les coloracions quan s'apliquin han d'anar a la capa superior , estesa o a tota la rajola. 

- S'admeten lleugeres variacions en la consistència del color entre diferents lots de rajoles 

causades per variacions inevitables en el to i propietats del ciment i dels àrids, o pel procés 

o moment de fabricació. El fabricant ha de definir que es considera com a lot.  

- Toleràncies dimensionals:  

+------------------------------------------------------------+ 

¦       Dimensió        ¦            Tolerància              ¦ 

¦-----------------------¦------------------------------------¦ 

¦  Longitud del costat  ¦              ± 0,3%                ¦ 

¦  Gruix                ¦   ± 2 mm (per a un gruix < 40 mm)  ¦ 

¦                       ¦   ± 3 mm (per a un gruix >=40 mm)  ¦ 
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+------------------------------------------------------------+  

- Toleràncies de forma:  

- Rectitud d'arestes:  

- Ús interior (UNE-EN 13748-1): < ± 0,3% 

- Ús exterior: (UNE-EN 13748-2):  no es requereix  

- Planor:  <± 0,3% de la longitud de la diagonal (excepte si és texturada)  

TERRATZO PER A ÚS INTERIOR:  

Característiques mecàniques:  

- Absorció d'aigua (UNE-EN 13748-1):  

- Absorció total:  <= 8% 

- Absorció per cara vista:  <= 0,4 g/cm2  

- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-1):  

- Mòdul resistent mitjà:  >= 5 MPa 

- Mòdul resistent individual:  < 4 MPa  

- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-1):  

+---------------------------------------------------------------------------+ 

¦  Classe  ¦  Marcatge ¦                     Requisits                      ¦ 

¦----------¦-----------¦----------------------------------------------------¦ 

¦   1(a)   ¦   BL I    ¦                sense requisits                     ¦ 

¦----------¦-----------¦----------------------------------------------------¦ 

¦    2     ¦ . BL II   ¦   àrea de la superfície  ¦  cap resultat individual¦ 

¦          ¦           ¦        <=1100cm2         ¦       <2,5 kN           ¦ 

¦----------¦-----------¦--------------------------¦-------------------------¦ 

¦    3     ¦   BL III  ¦   àrea de la superfície  ¦  cap resultat individual¦ 

¦          ¦           ¦        >1100cm2          ¦       <3,0 kN           ¦ 

+---------------------------------------------------------------------------+ 

(a)   Classe 1  Els productes només s'utilitzaran si les rajoles es col·loquen sobre llit de morter 

sobre una base rígida   

- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-1):  

+----------------------------------------+ 

¦      Assaig     ¦  Desgast per abrasió ¦ 

¦      utilitzat  ¦  (valor individual)  ¦ 

¦-----------------¦----------------------¦ 

¦   Disc ample    ¦       >25mm          ¦ 

¦      Böhme      ¦     >30cm3/50cm2     ¦ 

+----------------------------------------+  

- Resistència a les relliscades (UNE-EN 13748-1):  El fabricant declararà la resistència a les 

relliscades d'acord amb els assaigs que explica la normativa.  

- Reacció al foc (UNE-EN 13748-1):  Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl  d'acord 

amb Decisió de la Comissió 96/603/CEE. 

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-1):  Si les rajoles han d'estar previstes per a contribuir 

al rendiment tèrmic d'un element, el fabricant a de declarar les propietats d'acord amb taula 

L.2 de la norma EN 13369.  

TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:  

- Característiques mecàniques:  

- Resistència a flexió (UNE-EN 13748-2):  

+-------------------------------------------------------------+ 

¦  Classe   ¦  Marcat  ¦ Valor mitjà per 4 ¦ Valor individual ¦ 

¦           ¦          ¦   provetes (Mpa)  ¦     (Mpa)        ¦ 

¦-----------¦----------¦-------------------¦------------------¦ 

¦     1     ¦     ST   ¦       >=3,5       ¦      >=2,8       ¦ 

¦     2     ¦     TT   ¦       >=4,0       ¦      >=3,2       ¦ 

¦     3     ¦     UT   ¦       >=5,0       ¦      >=4,0       ¦ 

+-------------------------------------------------------------+  

- Tensió de ruptura (UNE-EN 13748-2):  

+---------------------------------------------------------------+ 

¦           ¦            ¦    Càrrega mínima de ruptura (KN)    ¦ 

¦   Classe  ¦    Marcat  ¦------------------¦-------------------¦ 

¦           ¦            ¦   Valor mitjà    ¦  Valor individual ¦ 

¦-----------¦------------¦------------------¦-------------------¦ 

¦     30    ¦      3T    ¦      >=3,0       ¦       >=2,4       ¦ 

¦     45    ¦      4T    ¦      >=4,5       ¦       >=3,6       ¦ 

¦     70    ¦      7T    ¦      >=7,0       ¦       >=5,6       ¦ 

¦     110   ¦     11T    ¦     >=11,0       ¦       >=8,8       ¦ 

¦     140   ¦     14T    ¦     >=14,0       ¦      >=11,2       ¦ 

¦     250   ¦     25T    ¦     >=25,0       ¦      >=20,0       ¦ 

¦     300   ¦     30T    ¦     >=30,0       ¦      >=24,0       ¦ 

+---------------------------------------------------------------+  

- Resistència al desgast per abrasió (UNE-EN 13748-2):  
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+-----------------------------------------------------------------------+ 

¦   Classe  ¦   Marcat   ¦    Càrrega mínima de ruptura (KN)            ¦ 

¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦ 

¦     1     ¦      F     ¦     Característica no medida                 ¦ 

¦-----------¦------------¦----------------------------------------------¦ 

¦     2     ¦      G     ¦     <= 26mm  o  <= 26cm3/50cm2               ¦ 

¦     3     ¦      H     ¦     <= 26mm  o  <= 26cm3/50cm2               ¦ 

¦     4     ¦      I     ¦     <= 20mm  o  <= 18cm3/50cm2               ¦ 

+-----------------------------------------------------------------------+  

- Resistència  a les relliscades:  

El fabricant declararà la resistència a les relliscades d'acord amb els assajos que s'indiquen a 

la normativa UNE-EN 13748-2.  

- Resistència climàtica:  

+---------------------------------------------------------------------------+ 

¦ Classe ¦ Marcat¦  Absorció de l'aigua     ¦Massa perduda després d'assaig ¦ 

¦        ¦       ¦     %en massa            ¦     de gel-desgel kg/m2       ¦ 

¦--------¦-------¦--------------------------¦-------------------------------¦ 

¦   1    ¦   A   ¦Característica no mesurada¦ Característica no mesurada    ¦ 

¦   2    ¦   B   ¦ <= 6, com a mitja        ¦ Característica no mesurada    ¦ 

¦   3    ¦   D   ¦Característica no mesurada¦ <=1,0 com a mitja, cap valor  ¦ 

¦        ¦       ¦                          ¦ individual >1,5               ¦ 

+---------------------------------------------------------------------------+  

- Resistència al foc UNE-EN 13478-2:  Les rajoles de terratzo es consideren classe A l fl  d'acord 

amb Decisió de la Comissió 96/603/CE.  

- Comportament davant el foc extern UNE-EN 13478-2:  Es considera que el terratzo utilitzat en 

cobertes satisfà els requisits de comportament davant el foc extern sense necessitat de fer 

assajos d'acord amb decisió de la Comissió Europea 2000/553/CE.  

- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 13748-2):  Si les rajoles han d'estar previstes per a contribuir 

al rendiment tèrmic d'un element, el fabricant a de declarar les propietats d'acord amb taula 

L.2 de la norma EN 13369.  

Si les rajoles han d'estar previstes per a contribuir al rendiment tèrmic d'un element, el fabricant 

a de declarar les propietats d'acord amb taula L.2 de la norma EN 13369.  

TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS:  

Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 extrems:  >= 200 kg  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 13748-1:2005 Baldosas de terrazo. Parte 1: Baldosas de terrazo para uso interior.  

UNE-EN 13748-2:2005 Baldosas de terrazo. Parte 2: Baldosas de terrazo para uso exterior.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a pavimentació exterior i cobertes, 

 - Productes per a pavimentació interior:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'albarà, factura, certificat del subministrador o fabricant, o documentació comercial entregada 

amb el subministrament de les rajoles , hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Identificació del fabricant 

- Identificació d'aquesta norma (UNE-EN 13748-1 per ús interior i UNE-EN 13748-2) 

- Identificació de data de producció. - Identificació del marcatge en cada palé o paquet o al menys 

al 3% de les unitats 

- Identificació del producte 

- Format i classes, quan sigui aplicable.  

L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que 

disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol 

normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació:  
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TERRATZO PER A ÚS INTERIOR:  

- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant  

- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-1 

- Descripció del producte 

- Informació de les característiques:  

- Reacció al foc 

- Impermeabilitat a l'aigua 

- Resistència a flexió (ruptura) / càrrega de trencament 

- Resistència a les relliscades 

- Conductivitat tèrmica  

TERRATZO PER A ÚS EXTERIOR:  

- Nom o logotip i direcció registrada del fabricant  

- Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 13748-2 

- Descripció del producte 

- Informació de les característiques:  

- Reacció al foc 

- Comportament davant al foc extern 

- Resistència climàtica 

- Resistència al trencament 

- Resistència a les relliscades 

- Conductivitat tèrmica.  
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9C -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT 

AMB RESINA 
 
B9CZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9CZ2000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.  

S'han considerat els materials següents:  

- Beurada blanca 

- Beurada de color 

- Suports de morter o de PVC 

- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC  

BEURADA:  

Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i 

inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.  

Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.  

Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla 

un cop elaborada.  

La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment. 

Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.  

PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:  

Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les superposades 

i aconseguir alçàries diferents.  

La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.  

Diàmetre:  15 - 18 cm  

Alçària:  5 - 7 cm  

Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  

PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:  

Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten 

la col·locació de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes.  

A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o 
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intermèdia.  

La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.  

Diàmetre:  11 - 13 cm  

Alçària:  3 - 5 cm  

Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BEURADA:  

Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte 

contingut.  

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.  

SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:  

Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.  

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.  

SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:  

Subministrament: Embalades.  

Emmagatzematge: En el seu envàs.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9F -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9FA6446. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  

La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  

Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  

El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  

No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  

La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 

facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.  

Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la 

seva estructura principal i en la seva capa superficial.  

En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  

En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  

RAJOLES:  

Llargària:  <= 1 m 

Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 

norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.  

Toleràncies:  

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat P):  
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- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 

- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 

- Classe 2 (marcat P):  

- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 

- Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm  

- Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm  

- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):  

- Classe 1 (marcat J):  

- Llargària <= 850 mm: 5 mm 

- Llargària > 850 mm: 8 mm  

- Classe 2 (marcat K):  

- Llargària <= 850 mm: 3 mm 

- Llargària > 850 mm: 6 mm  

- Classe 3 (marcat L):  

- Llargària <= 850 mm: 2 mm 

- Llargària > 850 mm: 4 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 

superior a 300 mm):  

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 

- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  2 mm 

- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  2,5 mm 

- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  4 mm 

- Concavitat màxima:  2,5 mm  

LLAMBORDINS:  

Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 

Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4  

Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la 

norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.  

Toleràncies:  

- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 

- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  

- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 

- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  

- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 

- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm  

- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  

- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):  

- Classe 1 (marcat J):  5 mm 

- Classe 2 (marcat K):  3 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 

superior a 300 mm):  

- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 

- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  2 mm 

- Concavitat màxima:  1,5 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Embalades en palets.  

Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LLAMBORDINS:  

UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  

RAJOLES:  

UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. 

* Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes 

o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 

 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 

del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 

 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants 

i de vehicles:  

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  

A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  

- Identificació del fabricant o la fàbrica 

- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat 

a la mencionada data 

- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i 

UNE-EN 1338 per als llambordins:  

- Dimensions nominals 

- Resistència climàtica 

- Resistència a flexió 

- Resistència al desgast per abrasió 

- Resistència al lliscament/patinatge 

- Càrrega de trencament 

- Comportament davant del foc 

- Conductivitat tèrmica  

- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de llambordins 

- Identificació del producte 

- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  

- Nom o marca identificativa del fabricant 

- Direcció registrada del fabricant 

- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 

- Referència a la norma:  

- EN 1339 per a les lloses 

- EN 1338 per als llambordins  

- El tipus de producte i lluc a que es destina 

- Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:  

- Resistència al trencament 

- Resistència al patinat/lliscament 

- Durabilitat  

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:  

- Reacció al foc 

- Resistència a la ruptura 

- Resistència al patinat/lliscament 

- Durabilitat 

- Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Per als productes destinats a cobertes:  

- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  
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B9 -  MATERIALS PER A PAVIMENTS 
 
B9V -  MATERIALS PER A ESGLAONS 
 
B9V2 -  ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B9V2BB30. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Esglaó de pedra artificial d'una o dues peces.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Pedra artificial rentada amb àcid 

- Pedra artificial no rentada amb àcid  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat ni 

d'altres defectes superficials.  

Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.  

Les cares han de ser planes i les arestes rectes.  

Les peces han de ser polides i abrillantades a la fàbrica.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Gruix:  >= 3 cm  

Gruix de l'estesa:  >= 3 cm  

Gruix del davanter:  >= 2 cm  

Mida del granulat:  

- Gra petit:  2 - 4 mm 

- Gra mitjà:  10  15 mm 

- Gra gros:  30  40 mm  

Absorció d'aigua (UNE 127-002):  <= 10%  

Resistència al desgast (UNE 127-005):  

- Pedra artificial no rentada amb àcid:  <= 2 mm 

- Pedra artificial rentada amb àcid:  <= 3 mm  

Bisell d'aresta:  1 cm  

Toleràncies:  

- Llargària de la peça:  ± 3 mm  

- Gruix de l'estesa:  ± 1 mm  

- Gruix del davanter:  ± 1 mm  

- Variacions de gruix:  <= 8%  

- Rectitud de les arestes:  ± 0,1%  

- Planor:  ± 2 mm  

- Guerxament:  ± 0,5 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Les peces han d'estar embalades i protegides durant el transport. Cada peça ha 

de portar al dors la marca del fabricant.  

Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAQ -  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
 
BAQA -  FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ENTRADA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BAQAEN96. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de perfils de fusta i plafons que formen la fulla de la porta.  

S'han considerat els tipus de fulla següents:  

- De cares llises 

- Amb motllures 

- Rebaixada amb plafons  

S'han considerat els tipus de fusta següents:  

- De roure per a envernissar 

- De sapel·li per a envernissar 

- De fusta per a pintar  

L'ànima de la fulla o els plafons han d'estar formats per un dels materials següents:  

- Plafó de partícules 

- Plafó de fibres de densitat mitjana mínima de 600 kg/m3  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.  

La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.  

Els perfils no han de tenir nusos morts.  

La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.  

La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.  

Ha de complir les condicions requerides per la DF.  

Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529):  7% <= H <= 11%  

Diferència d'humitat entre les fustes encadellades (UNE 56529):  <= 6%  

Amplària dels perfils del bastidor:  >= 30 mm  

Amplària del reforç per al pany:  >= 90 mm  

Llargària del reforç per al pany:  >= 300 mm  

Balcament de la fulla (UNE 56-824):  <= 6 mm  

Curvatura de la fulla (UNE 56-824):  

- Bancades:  <= 6 mm 

- Testeres:  <= 2 mm  

També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. 

a 4.2.14.  

Toleràncies:  

- Amplària:  ± 1 mm  

- Alçària:  ± 2 mm  

- Gruix:  ± 1 mm  

- Rectitud de les arestes:  ± 2 mm/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Escairat (UNE 56-821):  <= 2 mm  

ACABAT PER A ENVERNISSAR O DE FUSTA XAPADA:  

Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.  

La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.  

No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes.  

Diàmetre dels nusos sans:  <= 10 mm  

Suma del diàmetre dels nusos vius:  <= 20 mm/m  

ACABAT PER A PINTAR:  

Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310):  <= 1/2 de la seva cara  

Superfície de fongs blaus:  <= 20% de la peça  

Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la peça  

REBAIXADA AMB PLAFONS:  

Nombre de plafons:  >= 2  

Gruix dels plafons:  >= 16 mm  

Amplària dels muntants laterals i superiors:  >= 12 cm  

Amplària del travesser de base:  >= 24 cm  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides 

i amb l'escairat previst.  

Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte 

directe amb el terra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAZ -  MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
BAZG -  FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BAZGB360. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que faciliten 

agafar les fulles de portes, finestres o balconeres.  

Finestres o balconeres amb fulles batents:  

- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.  

- El sistema de tanca ha de ser tres punts.  

Portes batents:  

- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera òptica 

i pom a la cara exterior  

- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la 

porta és d'armari  

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.  

Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:  

- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i 

accessoris.  

- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la fulla.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu defecte 

els que determini la DF.  

La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.  

El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.  

La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que 

permetin allotjar el cap del cargol de fixació.  

Toleràncies:  

- Dimensions nominals:  ± 1 mm  

FRONTISSES D'UN SOL EIX  

Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 dígits (UNE-EN 

1935):  

- Categoria de servei (primer dígit)  

- Grau 1:  Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'ús domèstic cuidat, baixa 

freqüència d'ús) 

- Grau 2:  Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d'ús) 
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- Grau 3 :  Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones 

poc incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal 

ús)  

Grau 4:  Servei sever  (frontisses de portes que poden tenir ús violent)  

- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb frontisses (segon dígit)  

- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen fins:  

- Grau 3: 10.000 cicles 

- Grau 4: 25.000 cicles  

- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen fins:  

- Grau 4: 25 000 cicles 

- Grau 7: 200.000 cicles  

- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit)  

- Grau 0 : 10 kg 

- Grau 1:  20 kg 

- Grau 2:  40 kg 

- Grau 3:  60 kg 

- Grau 4:  80 kg 

- Grau 5:  100 kg 

- Grau 6:  120 kg 

- Grau 7:  160 kg  

- Aptitud per a ús en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)  

- Grau 0:  no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum. 

- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes portes 

veure UNE-EN 1634-1)  

- Seguretat de persones (cinquè dígit):  

- otes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per a l'ús.  

- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670:  

- Grau 0:  Sense resistència definida a la corrosió 

- Grau 1: resistència mitja 

- Grau 2: resistència moderada 

- Grau 3: resistència alta 

- Grau 4: resistència molt alta  

- Seguretat de bens / resistència a l'efracció (setè dígit):  

- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció.  

- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció  

- Grau de la frontissa (vuitè dígit):  

- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions.  

Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal·lades en portes tallafoc 

i/o de control de fums o portes de tancament de vies d'evacuació han d'anar marcades amb els següents 

elements:  

- identificació, nom fabricant o marca comercial 

- grau de la frontissa 

- número d'aquesta norma europea  

L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la 

classificació de grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del fabricant.  

En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà:  

- L:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit horari. 

- R:  Frontisses per a portes i finestres  que obren en sentit antihorari  

La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses en 

la instal·lació o en servei.  

PANYS I PESTELLS:  

Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN 12209):  

- Categoria d'ús ( primer dígit):  

- Grau 1:  Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses. 

- Grau 2:  Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses. 

- Grau 3:  ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús.  

- Durabilitat: (segon dígit)  

- Grau A:  50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 

- Grau B:  100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta. 

- Grau C:  200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta 

- Grau F:  50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 

- Grau G:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 

- Grau H:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta 

- Grau L:  100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta 

- Grau M:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta 

- Grau R:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 

- Grau S:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta 

- Grau W:  100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta 

- Grau X:  200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta  



PROJECTE EXECUTIU  
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92 
 
 

 

 

 Pàgina:  139 
 

- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)  

- Grau 1:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 

- Grau 2:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N 

- Grau 3:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50 N 

- Grau 4:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 

- Grau 5:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N 

- Grau 6:  > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament <=25 

N 

- Grau 7:  < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 

- Grau 8:  < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N 

- Grau 9:  > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15 N  

- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit):  

- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum. 

- Grau 1:  apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.  

- Seguretat de persones (cinquè dígit):  

- Grau 0:  sense requisits de seguretat.  

- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):  

- Grau 0:  Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau A:  Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau B:  Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura. 

- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 

- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C 

- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.  

- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):  

- Grau 1:  Mínima seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 2:  Baixa seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació 

- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació 

- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació  

- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):  

- Grau A:  Porta encastada, sense limitacions d'aplicació. 

- Grau B:  Porta encastada i batent 

- Grau C:  Porta encastada i corredissa 

- Grau D:  Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació 

- Grau E:  Porta sobreposada i batent 

- Grau F:  Porta sobreposada i corredissa 

- Grau G:  Porta tubular i sense limitacions d'aplicació 

- Grau H:  Porta encastada, batent i recolzada 

- Grau J:  Porta sobreposada, batent cap a l'interior. 

- Grau K:  Porta encastada, batent i bloquejada des del interior 

- Grau L:  Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior 

- Grau M:  Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior 

- Grau N:  Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior 

- Grau P:  Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior 

- Grau R:  Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior  

- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)  

- Grau 0:  No aplicable 

- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual 

- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic 

- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 

- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual 

- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic 

- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi 

- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual 

- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic  

- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):  

- Grau 0: Pany sense nueca 

- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn 

- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn 

- Grau 3:  Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever 

- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant  

- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):  

- Grau 0: Sense requisit 

- Grau A:  Mínim tres elements retenidors 

- Grau B:  Mínim cinc elements retenidors 
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- Grau C:  Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives. 

- Grau D:  Mínim sis elements retenidors 

- Grau E:  Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 

- Grau F:  Mínim set elements retenidors 

- Grau G:  Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives 

- Grau H:  Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives  

En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la identificació 

clara del producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN 12209).  

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  

- Grau 0:  Sense prescripcions de resistència 

- Grau 1:  Dèbil resistència 

- Grau 2:  Resistència mitja 

- Grau 3:  Resistència elevada 

- Grau 4: .Resistència molt elevada  

- Seguretat (cinquè dígit):  

- Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum. 

- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.  

- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit)  

Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar col·locats 

sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una codificació de 

sis dígits:  

- Categoria d'ús (primer dígit)  

- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus. 

- Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus.  

- Durabilitat (segon dígit)  

- Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplaria de la porta, massa, moments d'obertura, 

moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154.  

- Força del tancaportes (tercer dígit)  

- Grau 8: 500.000 cicles d'assaig  

- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la 

utilització.  

- Resistència a la corrosió (sisè dígit):  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

FRONTISSES D'UN SOL EIX  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge 

CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 

- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935 

- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)  

PANYS I PESTELLS:  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge 

CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 

- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209 

- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)  

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
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documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 

aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:  

 - Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:  

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el marcatge 

CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:  

- Número d'identificació de l'organisme de certificació 

- Nom o marca identificativa del fabricant. 

- Direcció registrada del fabricant 

- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE 

- El número del certificat de conformitat CE. 

- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154 

- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)  

Subministrament: Amb les proteccions necessàries 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 d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

FRONTISSES D'UN SOL EIX  

UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos de 

ensayo.  

PANYS I PESTELLS:  

UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y 

cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.  

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT  

UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. 

Requisitos y métodos de ensayo.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BB1 -  BARANES I AMPITS 
 
BB12 -  BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BB1228A0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.  

S'han considerat els tipus de baranes següents:  

- De perfils buits d'acer  

- De perfils IPN  

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  

Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. 

La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació 

tècnica del projecte. 

La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència). 

S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment 

per a allotjar les femelles dels cargols. 

El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos 

a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.  

La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera 

de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.  

Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.  
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Toleràncies:  

- LLargària del perfil:  ± 1 mm  

- Secció del perfil:  ± 2,5%  

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m  

- Torsió del perfil:  ± 1°/m  

- Planor:  ± 1 mm/m  

- Angles:  ± 1°  

BARANES DE PERFILS IPN:  

Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent. 

La separació entre muntants ha de ser <= 2 m  

Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.  

Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.  

El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.  

El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 

No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 

No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.  

Tipus d'acer:  S275JR  

Protecció de galvanització:  >= 400 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 98,5%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:  

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides 

i amb l'escairat previst.  

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

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

BARANES DE PERFILS IPN:  

Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del 

fabricant i el símbol de designació de l'acer.  

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

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 

a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció 

de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, 

els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà 

sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  

Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà:  

- Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat.  

- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides 

al plec amb els assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE 85238).  

- Assaigs estàtics 

- Assaigs dinàmics 

- Assaigs de seguretat  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  

- Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):  

- Massa de recobriment (mètode magnètic) 

- Assaig d'adherència del 

- Comprovació geomètrica  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades 

en cada assaig.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons 

UNE 85240.  

L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat 



PROJECTE EXECUTIU  
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92 
 
 

 

 

 Pàgina:  143 
 

han de ser conformes a les especificacions del plec.   

Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les 

toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces defectuoses incrementant-ne 

el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin d'aparèixer incompliments per 

tal d'acceptar el lot corresponent.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BB1 -  BARANES I AMPITS 
 
BB15 -  BARANES D'ACER INOXIDABLE 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Conjunt de perfils buits d'acer inoxidable que formen el bastidor i el front de les baranes de 

protecció.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

El material ha de ser soldable. Ha de contenir crom, crom-niquel o crom-manganès-niquel, i ser 

resistent als ambients corrosius.  

La grandària, tipus i disposició dels perfils ha de complir les especificacions de la DT.  

La unió dels perfils ha d'estar feta per soldadura.  

Les peces han de ser rectes excepte indicacions expresses de la DT.  

La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera 

de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar l'escalada.  

Els extrems han d'estar acabats segons la DT Els muntants han de tenir dispositius d'ancoratge.  

El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra, ha de ser tal que sotmesos 

a les condicions de càrrega més desfavorables, la seva fletxa sigui inferior a 1/250 de la llum.  

Composició química de l'acer: 

+-----------------------------------------+ 

¦    ¦ AISI 304(1.4301)¦ AISI 316(1.4401) ¦ 

¦    ¦-----------------¦------------------¦ 

¦ C  ¦     <= 0,07%    ¦     <= 0,07%     ¦ 

¦ Mn ¦     <= 2,00%    ¦     <= 2,00%     ¦ 

¦ Si ¦     <= 1,00%    ¦     <= 1,00%     ¦ 

¦ Cr ¦ 17,50% - 19,50% ¦ 16,50% - 18,50%  ¦ 

¦ Ni ¦  8,00% - 10,50% ¦ 10,00% - 13,00%  ¦ 

¦ Mo ¦        -        ¦  2,00% - 2,50%   ¦ 

+-----------------------------------------+  

Resistència a la tracció:  >= 600 N/mm2  

Toleràncies:  

- Gruix:  2,5%  

- LLargària:  0,1%  

- Alineació d'arestes:  0,2%  

- Torsió del perfil:  ± 1°/m  

- Angles:  ± 1°  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides 

i amb l'escairat previst.  

Emmagatzematge: Sense contacte directe amb el terra, amb tacs de separació per tal que les barres 

no flectin més d'1/250 de la llum. No s'han d'apilar trams successius.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

UNE-EN 10088-1:2006 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables.  
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD51 -  BONERES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BD515J71. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua 

de coberta.  

S'han considerat els elements següents:  

- Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris 

i peces de muntatge  

- Bonera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm  

- Bonera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge. La bonera 

de paret té una boca d'entrada formant angle  

PECES D'ACER GALVANITZAT:  

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  

Protecció de galvanització (Sendzimir):  >= 360 g/m2  

Puresa del zinc:  >= 98,5%  

BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID:  

Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.  

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.  

Densitat (UNE 53-020):  1,35 - 1,46 g/cm3  

Resistència a la tracció (UNE 53-114):  >= 50 N/mm2  

Allargament fins al trencament (UNE 53-114):  >= 80%  

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C  

Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114):  <= 5%  

Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible  

Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114):  <= 10%  

Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114):  1500 cicles  

Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114):  Ha de complir  

Resistència als productes químics (DIN 16929):  Ha de complir  

BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA:  

La tapa ha d'anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l'oxidació.  

La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament.  

Resistència de la tapa a la càrrega de trencament:  >= 0,25 N/mm2  

Toleràncies:  

- Diàmetre de la tapa:  

- Diàmetre 110  125 mm:  ± 1 mm 

- Diàmetre 160  200 mm:  ± 2 mm  

ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:  

La bonera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar 

el retorn de l'aigua.  

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.  

La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bonera.  

Llargària:  

- Bonera:  33 cm 

- Bonera de paret:  34,5 cm  

BONERA DE FOSA:  

Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el 

retorn de l'aigua.  

Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides uniformement.  

No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni bombolles o esquerdes, 

ni d'altres defectes.  

L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn.  

El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.  

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
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La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar.  

Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111):  >= 180 N/mm2  

Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 155 HB  

Contingut de ferrita, a 100 augments:  <= 10%  

Contingut de fòsfor:  <= 0,15%  

Contingut de sofre:  <= 0,14%  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 

 

BONERA O MANIGUET:  

Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del fabricant.  

Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PECES D'ACER GALVANITZAT:  

UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, 

aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.  

UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.  

PECES DE FOSA:  

* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas 

moldeadas.  

* ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron.  

PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D06 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS 
 
D060 -  FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en 

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

La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.  

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

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

d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.  

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

- Consistència fluida:  10 - 15 cm  

Relació aigua-ciment:  <= 0,65 

Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3  

Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:  

- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 

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

Toleràncies:  

- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul·la 

- Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 

- Consistència fluida:  ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

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

40°C.  

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

S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.  

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

no pot ser superior a una hora i mitja.  

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

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

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

sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.  

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

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

L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
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D070 -  MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D0701461,D0701641,D070A4D1,D0701821,D070A8B1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tipus de ciment:  

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  

Morters per a fàbriques:  

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

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

No s'han de mesclar morters de composició diferent.  

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 

fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents 

de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 

d'acord a les condicions exigides.  

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 

de projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D071 -  MORTERS AMB ADDITIUS 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D0714821. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.  

S'han considerat els següents additius:  

- Inclusor d'aire 

- Hidròfug 

- Colorant  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Tipus de ciment:  

- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 

- Ciments de ram de paleta MC 

- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  

Morters per a fàbriques:  

- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 

- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

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

L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment 

d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització.  

No s'han de mesclar morters de composició diferent.  

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 

fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents 

de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 

es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 

d'acord a les condicions exigides.  

Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 

de projecte.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D077 -  PASTES ASFÀLTIQUES 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla fets amb sorra granítica i emulsió bituminosa tipus ED.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  

Ha de tenir una dosificació 1:4 en volum. S'hi pot afegir aigua per augmentar la plasticitat i també 

una mica de ciment pòrtland.  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

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

No s'han de mesclar morters de composició diferent.  

S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D07 -  MORTERS I PASTES 
 
D07J -  PASTES DE GUIX 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia.  

En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C >= 

50.  

Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A):  17 <= A <= 18 l 

Temperatura de l'aigua:  >= 5°C  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  

La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D0B -  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D0B2A100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 

 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, 

elaborades a l'obra.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les 

seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.  

El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés 

de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.  

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:  

- Ganxos, patilles i ganxos en U:  

- Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 

- Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives 

en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.  

+-------------------------------------------- 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 

¦            ¦------------------------------¦ 

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦ 

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 

¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 

+--------------------------------------------  

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  

En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, 

que han de complir:  

- No han d'aparèixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  

L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten 

variacions dins dels límits següents:  

- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 

- Alçària de la corruga:  

- Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 

- Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.  

Toleràncies:  

- Llargària en barres tallades o doblegades:  

- L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 

- L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm  

(on L es la llargària recta de les barres)  

- Llargària en estreps o cèrcols:  

- Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 

- Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm  

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)  

- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm  

- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 

 

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de 

ferralla.  

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 

i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 

en tota la zona.  

Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o 

trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les 

precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures  

Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.  

El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi 

l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.  

El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària 

específica de tall automàtic.  

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre 

expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques 

d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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4 -  CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ  
 
41 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
 
416 -  REALITZACIÓ DE CALES I FORATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Treballs per assolir el coneixement de l'estat dels elements constructius d'un edifici.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Cala per a inspecció de fonaments  

- Cala per a inspecció de l'estructura d'un sostre  

- Cala per a inspecció de terrat  

- Cala a cel ras per a inspecció de sostre  

- Cala per a inspecció de paret  

- Cala per a inspecció de paviments i soleres  

CONDICIONS GENERALS:  

S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui la DT, i els 

que durant el procés dels treballs indiqui la DF.  

En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i dels elements constructius.  

En finalitzar els treballs d'inspecció, quan la DF ho indiqui de forma expressa, s'han de reposar 

els elements constructius i els revestiments que s'hagin enderrocat o fet malbé, amb excepció de 

la pintura.  

Tota la runa generada s'ha de carregar dins un contenidor i s'ha de transportar a un abocador 

autoritzat.  

A les cales per a inspecció de fonaments, cal arribar a la base del fonament, pel seu lateral.  

A les cales de sostres, cal descobrir les bigues o biguetes, eliminant els revoltons o material 

d'entrebigat.  

A les cales de terrats, cal descobrir l'estructura de suport dels envanets de sostremort.  

A les cales de paviments i soleres, cal descobrir la base de la solera.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Cal comunicar afectacions estructurals a la direcció de l'obra i demanar la seva supervisió pel 

tècnic competent.  

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.  

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. No s'han d'acumular les terres a 

la vora de la cala. En cas de terrenys inestables, cal entibar el pou.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 

suspendre els treballs i avisar a la DF.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat de quantitat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

45 -  COBERTES 
 
451 -  COBERTES PLANES 
 
4511 -  COBERTES PLANES TRANSITABLES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de coberta plana transitable  

Impermeabilització de terrat existent, amb membrana impermeabilitzant a base d'una làmina 

bituminosa, acabada amb un paviment doblat de rajola ceràmica, o làmina autoprotegida o execució 
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de coberta plana transitable.  

S'han considerat els tipus següents:  

Execució de coberta plana transitable:  

- Coberta invertida:  

- Formació de pendents  

- Capa separadora en sistema d'impermeabilització no adherit  

- Sistema d'impermeabilització amb làmines  

- Aïllament tèrmic  

- Capa separadora antipunxonament  

- Capa de protecció: Paviment flotant  

- Coberta amb cambra d'aire:  

- Formació de pendents amb envans de sostremort  

- Aïllament tèrmic amb barrera de vapor incorporada  

- Solera d'encadellat sobre envans  

- Capa de protecció de morter  

- Capa separadora en sistema d'impermeabilització no adherit  

- Sistema d'impermeabilització amb làmines  

- Capa de protecció amb paviment fix  

- Coberta convencional amb pendents d'argila expandida:  

- Barrera de vapor  

- Formació de pendents i aïllament tèrmic  

- Capa de protecció de morter  

- Capa separadora en sistema d'impermeabilització no adherit  

- Sistema d'impermeabilització amb làmines  

- Capa separadora antipunxonament, en el seu cas  

- Capa de protecció amb paviment fix  

- Coberta convencional amb pendents de formigó:  

- Formació de pendents  

- Barrera de vapor  

- Aïllament tèrmic  

- Capa separadora en sistema d'impermeabilització no adherit  

- Sistema d'impermeabilització amb làmines  

- Capa separadora antipunxonament, en el seu cas  

- Capa de protecció amb paviment fix  

S'ha considerat la impermeabilització amb els següents tipus de membrana:  

- Membrana amb làmina de PVC 

- Membrana amb làmina bituminosa 

- Membrana amb làmina elastomèrica  

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

Execució de coberta plana transitable:  

- Coberta invertida:  

- Formació de pendents 

- Col·locació del geotèxtil, com a capa separadora 

- Col·locació de la membrana impermeabilitzant 

- Col·locació de les plaques d'aïllament 

- Col·locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament  

- Col·locació dels suports i les peces de paviment  

- Coberta amb cambra d'aire:  

- Execució dels envans de sostremort 

- Col·locació de l'aïllament entre envans 

- Execució de la solera d'encadellat amb pasta de ciment ràpid 

- Execució de la capa de protecció de morter, amb acabat remolinat 

- Estesa del geotèxtil, com a capa separadora 

- Col·locació de la membrana impermeabilitzant 

- Execució del paviment de doble capa de rajola ceràmica  

- Coberta convencional amb pendents d'argila expandida:  

- Estesa de la barrera de vapor 

- Abocada i formació de la capa de pendents amb argila expandida en sec 

- Execució de la capa de protecció de morter, amb acabat remolinat 

- Estesa del geotèxtil, com a capa separadora 

- Col·locació de la membrana impermeabilitzant  

- Execució del paviment de doble capa de rajola ceràmica  

- Coberta convencional amb pendents de formigó:  

- Abocada i formació de la capa de pendents amb formigó amb acabat remolinat 

- Estesa de la barrera de vapor 

- Col·locació de les plaques d'aïllament 

- Estesa del geotèxtil, com a capa separadora 

- Execució de la membrana impermeabilitzant  

- Execució del paviment de doble capa de rajola ceràmica  
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Impermeabilització de terrat:  

- Arrencada del minvell existent 

- Repicat del morter del parament i sanejat d'aquest i del paviment del terrat 

- Execució de la regata perimetral per a encastar la membrana 

- Execució del matarracó, a la base del minvell 

- Col·locació d'una làmina separadora 

- Col·locació de la membrana 

- Reforç lineal de la membrana a la zona del minvell 

- Protecció de la membrana amb una làmina separadora i una capa de morter (Impermeabilització 

acabada amb paviment) 

- Acabat del terrat amb dues capes de rajola ceràmica (Impermeabilització acabada amb paviment) 

- Col·locació del minvell de rajola ceràmica 

- Arrebossat dels paraments verticals laterals fins al minvell  

CONDICIONS GENERALS:  

La coberta ha de ser estanca a l'aigua de pluja i ha d'evitar l'aparició d'humitat de condensacions.  

Ha de tenir la forma i el pendent indicades en la Documentació Tècnica o en el seu defecte, les 

indicades per la DF.  

El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.  

La superfície d'acabat ha de ser llisa, plana i transitable.  

La barrera de vapor ha de quedar col·locada immediatament sota l'aïllament.  

La barrera de vapor ha de quedar col·locada sota el fons i els laterals de la capa d'aïllament.  

Cal garantir que tots els components que formen el sistema i que han d'estar en contacte, son 

químicament compatibles, en cas contrari, cal interposar entre ells una capa separadora.  

S'han de respectar les sortides d'aigua previstes a la coberta. Han d'estar connectades als baixants 

i protegides amb un morrió amb reixa.  

La coberta ha de tenir junts de dilatació que han d'afectar a les diferents capes, a partir de 

l'element que serveix de suport.  

S'han de respectar els junts estructurals i de dilatació del suport.  

El junt ha de quedar ple en tota la seva dimensió, de material elàstic. Aquest material ha de garantir 

la separació entre els elements d'obra entre els quals s'intercala.  

Els junts de dilatació han de quedar situats en:  

- Encontre amb parament vertical 

- Junt estructural  

Les vores del junt han de ser aixamfranades amb un angle de 45º.  

Pendent:  >= 1%; <= 5%  

Separació entre junts de dilatació:  <= 15 m  

Amplària del junt:  >= 3 cm  

COBERTA AMB CAMBRA D'AIRE:  

La cambra d'aire ventilada s'ha de situar en la banda exterior de l'aïllament.  

Ha d'estar neta, lliure d'elements que puguin impedir la ventilació correcta (runa, rebaves de 

morter, etc.)  

Ha de tenir forats oberts a l'exterior, situats de forma que es garanteixi la ventilació creuada.  

Area efectiva total de les obertures (Ss (cm2)/Superfície de coberta (m2)):  > 3; < 30  

FORMACIÓ DE PENDENTS:  

Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques 

i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta. 

Quan el material constitutiu no tingui la resistència i cohesió necessàries per a les sol·licitacions 

mecàniques de la posada en obra, ha de quedar reforçat amb una capa de morter del gruix necessari 

per a aquest fi.  

Si es suport de la capa d'impermeabilització, el material constitutiu ha de ser compatible amb el 

material impermeabilitzant i amb el sistema d'unió de la capa d'impermeabilització, en cas contrari 

cal interposar una capa separadora.  

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.  

Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport.  

CAPA D'IMPERMEABILITZACIÓ:  

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  

L'aplicació, col·locació i fixació, en el seu cas, ha de complir les condicions específiques per 

a cada tipus de material.  

Si s'utilitza un sistema no adherit, la coberta s'ha de protegir amb una capa de protecció pesada.  

En el sistema d'impermeabilització no adherit, la membrana no ha de quedar adherida al suport, 

excepte en el perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin.  

En els punts singulars, cal respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i d'acabament, 

les de continuïtat o discontinuïtat, relatives al sistema d'impermeabilització que s'utilitzi.  

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  

La impermeabilització ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de la protecció de la 

coberta.  

L'acabament superior de la impermeabilització ha d'impedir la filtració de l'aigua de pluja, en 
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el parament.  

La forma de l'acabament superior ha de complir l'especificat en l'apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1.  

La impermeabilització ha de cavalcar per damunt de les ales de la bonera o de la canal.  

La unió de la impermeabilització amb la bonera o la canal ha de ser estanca.  

La impermeabilització ha de ser contínua en els junts de dilatació.  

Cavalcament de la impermeabilització sobre el parament vertical:  >= 20 cm  

Cavalcament de la impermeabilització en els elements de desgüàs:  >= 10 cm  

Angles (acord aixamfranat):  

- Base :  >= 5 cm 

- Alçària :  >= 5 cm  

Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm  

CAPA SEPARADORA:  

La capa separadora per a evitar l'adherència entre capes, en el sistema d'impermeabilització no 

adherit, ha de quedar col·locada immediatament a sota de la membrana impermeabilitzant, excepte 

en els punts a on aquesta hagi d'anar adherida (perímetre, elements que traspassen la coberta, etc.).  

La capa separadora com a protecció de la impermeabilització, quan aquesta te poca resistència al 

punxonament, ha d'evitar el contacte de la capa de protecció amb la impermeabilització en tota la 

superfície transitable de la coberta.  

La capa separadora com a protecció de l'aïllament ha d'evitar el contacte de la capa de protecció 

amb l'aïllament en tota la superfície transitable de la coberta.  

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  

AÏLLAMENT TÈRMIC:  

El material constitutiu de l'aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per 

tal de proporcionar al sistema la solidesa necessària davant les sol·licitacions mecàniques  

Si l'aïllament tèrmic es col·loca per sobre de la capa d'impermeabilització i ha de quedar exposat 

al contacte amb l'aigua, ha de tenir unes característiques adequades per a aquesta situació.  

Quan l'aïllament es col·loca sota la capa d'impermeabilització i el material no te les propietats 

adequades per a quedar exposat a l'acció de l'aigua, no ha de quedar sense protecció impermeable 

en cap punt.  

L'aïllament ha de quedar col·locat sobre el suport sense adherir.  

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts tèrmics.  

CAPA DE PROTECCIÓ:  

Ha de servir de protecció a la capa d'impermeabilització, en el tipus de coberta convencional, per 

tal d'evitar l'acció de les radiacions ultraviolades i l'impacte tèrmic directe del sol.  

Ha de facilitar l'evacuació de l'aigua cap els punts de desgüàs.  

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes 

superficials.  

No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  

Les rajoles han de formar una quadrícula alineada en ambdues direccions.  

PAVIMENT FIX:  

El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent.  

Hi haurà junts de dilatació que han d'afectar a les peces, al morter i a la capa d'assentament del 

paviment.  

Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta.  

Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb paraments 

verticals i elements passants.  

El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la coberta.  

Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació:  

- Cobertes ventilades:  <= 5 m 

- Cobertes no ventilades:  <= 7,5 m  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  

- Nivells:  ± 10 mm/total  

- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m  

PAVIMENT FLOTANT SOBRE SUPORTS:  

Les peces sobre suports, han de quedar horitzontals.  

Els suports han de tenir una plataforma de suport per a repartir les càrregues.  

Els suports han de quedar col·locats sobre la capa separadora, en el pla inclinat de desgüàs.  

Les peces han de ser resistents als esforços de flexió a les que hagin d'estar sotmeses.  

Les peces han de quedar col·locades amb el junt obert, sense emmorterar.  

El paviment ha de quedar separat dels paraments i dels elements verticals.  

Les peces han d'estar recolzades sobre els suports situats en els encreuaments de la quadrícula.  

Toleràncies d'execució:  

- Alçada mitjana del suport:  ± 20 cm  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 6 mm/2 m  
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- Gruix dels junts:  <= 3 mm  

- Pendent:  ± 0,5%  

- Rectitud parcial dels junts:  <= 2 mm/m 

- Rectitud total dels junts:  <= 10 mm  

ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  

El paviment ha de quedar pla, formant una quadrícula de lloses alineades en les dues direccions, 

amb el junt sense emmorterar.  

El paviment ha de quedar separat dels paraments i dels elements verticals.  

Separació entre peces:  <= 0,2 cm  

Junts perimetrals:  >= 1 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  

- Nivells:  ± 10 mm/total  

- Alineació de les filades:  <= 2 mm/m,  <= 10 mm/total  

MINVELL:  

El minvell col·locat ha de garantir la protecció de la impermeabilització en tota la llargària del 

cavalcament en el parament, en el cas en que la impermeabilització no estigui autoprotegida.  

Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport.  

Les peces han de quedar alineades longitudinalment.  

Les rajoles han de quedar col·locades a tocar, rejuntades amb morter i encastades al parament dins 

d'una regata, que ha de quedar reblerta de morter.  

L'aresta superior del minvell ha de quedar en el mateix pla del parament o encastada a dins.  

Si el minvell es encastat al parament i està format per dues peces, aquestes han de quedar amb les 

vores doblegades i encaixades. La peça superior ha d'anar encastada dins d'una rasa i collada amb 

morter. La peça de desenvolupament més gran ha d'anar a sota.  

Quan la rajola va recolzada sobre un suport format per un altra rajola o encadellat, aquesta s'ha 

d'encastar com a mínim 1/3 de la seva volada dins del parament i ha de quedar alineada amb la 

recrescuda perimetral de la coberta.  

La rajola d'acabat ha de tenir una volada de 3 cm sobre la recrescuda perimetral de la coberta.  

El conjunt del minvell acabat ha d'estar separat 3 cm per sobre de la recrescuda perimetral de la 

coberta.  

Pendent de la peça:  

- Minvell contra parament:  >= 100% 

- Minvell encastat al parament:  25% - 50%  

Volada màxima de la rajola:  

- Col·locada amb morter:  <= 10 cm 

- Recolzada sobre rajola ceràmica:  <= 15 cm 

- Recolzada sobre encadellat ceràmic:  <= 20 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Rajola ceràmica:  ± 5 mm/m 

- Maó:  ± 5 mm/2m  

- Alineacions:  ± 10 mm/total  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El suport ha d'estar net, sense irregularitats.  

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 

d'assegurar l'estabilitat de coberta feta.  

Abans de col·locar la làmina, han d'estar col·locades les bases de les boneres, i aquestes han d'estar 

connectades als baixants.  

En la impermeabilització de terrat, s'ha de verificar que no hi ha elements del terrat original 

despresos, o inestables.  

Els components de la coberta s'han d'aplicar en unes condicions ambientals que estiguin dins dels 

marges prescrits en les corresponents especificacions d'aplicació.  

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les 

operacions incloses a la unitat d'obra.  

Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  

Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una 

operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix 

el plec de condicions de l'operació.  

Quan s'han d'interrompre els treballs, s'han de protegir els elements de la coberta que ja estan 

col·locats.  

En els materials lleugers, cal prendre les mesures necessàries, per a que el vent ni d'altres accions 

els desplacin.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
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- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

No inclou la realització d'elements especials com ara els minvells, els aiguafons, etc.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA DE PVC:  

* UNE 104416:2001 Materiales sintéticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas realizados 

con membranas impermeabilizantes formadas con láminas de poli(cloruro de vinilo) plastificado. 

Instrucciones, control, utilización y mantenimiento.  

IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA BITUMINOSA:  

* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y 

bituminosos modificados.  

* UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con 

membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización 

y mantenimiento.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
E4E2 -  PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E4E29615. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment 

o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter 

mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir.  

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

- Replanteig de les parets 

- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos  

- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter  

- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter  

CONDICIONS GENERALS:  

La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma 

DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i 

armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  

Les filades han de ser horitzontals.  

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.  

Els junts han d'estar plens de morter.  

Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.  

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.  

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit 

que el través de la peça.  

Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, 

d'acord amb els criteris fixats per la DF.  

Les obertures han de portar una llinda resistent.  

El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.  

Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó 

i armades, formant un pilar del terra al sostre.  

El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i 

en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.  

Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense 

que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i dimensions dels junts 

han de complir l'especificat a la DT.  

Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.  

En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 

5 mm.  

Gruix dels junts:  

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  

Massissat del junt vertical:  

- Alçària de morter:  Gruix de la peça 

- Fondària del morter:  >= 0,4 x través de la peça  

Recolzament de càrregues puntuals:  >= 100 mm  

Toleràncies d'execució:  

L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:  

- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm  

- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm  

- Distància entre obertures:  ± 20 mm  
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- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  

- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

- Aplomat en una planta: ± 20 mm  

- Aplomat total:  ± 50 mm  

- Axialitat:  ± 20 mm  

- Planor dels paraments en 1 m:  ± 5 mm 

- Planor dels paraments en 10 m:  ± 20 mm  

- Gruix:  

- Fàbrica al llarg o través:  + 5% 

- Altres fàbriques:  ± 25 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 

Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les 

parts afectades.  

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 

fet.  

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  

S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu 

hidrofugant.  

Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, 

per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant, ha d'estar sec.  

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió 

de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  

No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça 

i el morter i tornar-la a col·locar.  

El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, i 

ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.  

En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la 

pressió del formigó fresc.  

Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la 

resistència suficient.  

Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua 

de pluja sobre els materials.  

Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions 

climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).  

Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les 

accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 

els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 

i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 

punts:  

- Humitat dels blocs 

- Col·locació 

- Obertures 

- Travat 

- Junts de control  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.  
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 

i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E4 -  ESTRUCTURES 
 
E4E -  ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
E4EZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E4EZ3000,E4EZ72C4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i 

armadures per al reforç d'estructura de fàbrica de blocs de morter de ciment, d'argila expandida 

o de blocs de ceràmica d'argila alleugerida.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Muntatge i col·locació de l'armadura de reforç de parets de blocs de morter de ciment, d'argila 

expandida o de blocs ceràmics alleugerits, formada per barres corrugades, col·locades a 

l'interior dels blocs o en els junts horitzontals  

- Formigonament de la fabrica de blocs, amb formigó de central o elaborat a l'obra i col·locat 

manualment.  

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

En el cas d'armadures:  

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura  

En el cas de formigonament:  

- Preparació de la zona de treball 

- Humectació de l'encofrat 

- Abocada del formigó 

- Compactació del formigó mitjançant vibratge 

- Cura del formigó 

- Protecció de la paret de qualsevol acció mecànica no prevista en càlcul  

ARMADURES:  

Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres 

substàncies perjudicials.  

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  

El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota l'armadura.  

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  

L'ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, potes o forquilla.  

No s'accepten els ancoratges per prolongació recta o potes, en barres llises de diàmetre > 8 mm. 

No s'accepten els ancoratges per ganxos, potes o forquilla, en barres sotmeses a esforços de 
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compressió.  

Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, 

etc.), han de complir l'especificat en l'article 7.5.2 del DB-SE-F.  

Diàmetre nominal de les barres:  >= 6 mm  

Distància lliure entre dues armadures solapades:  >= 2D, >= 20 mm  

Distància lliure entre armadures properes paral·leles:  >= mida granulat màxim + 5 mm; >= D màxim; 

>= 10 mm  

Gruix del recobriment de l'armadura:  >= 20 mm, >= D  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831.  

FORMIGONAMENT:  

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  

Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  

En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

ARMADURES:  

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 

i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 

en tota la zona.  

S'ha d'utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el recobriment mínim.  

Les armadures s'han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que 

mantinguin la seva posició durant la col·locació del morter o formigó.  

FORMIGONAMENT:  

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 

quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 

límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, 

s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència 

realment assolida.  

La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  

El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  

La zona que s'ha de formigonar, ha d'estar neta, sense restes de morter o runa.  

En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la 

pressió del formigó fresc.  

La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 

utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 

disgregacions.  

S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.  

Ha de tenir la docilitat necessària per tal d'omplir completament els forats en els que s'aboca 

i sense segregacions.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARMADURES:  

kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  

- El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric 

- Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF  

FORMIGONAMENT:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E5 -  COBERTES 
 
E5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
E5Z1 -  FORMACIÓ DE PENDENTS 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.  

S'han considerat els materials següents:  

- Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà  

- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional 

de mestres en pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà  

- Bigueta de formigó precomprimit  

- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà  

- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter  

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

Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 

- Curat i protecció del material  

Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en pendent:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 

- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase 

- Abocat del material i reglejat de la superfície  

Formació de pendents amb biguetes de formigó:  

- Replanteig 

- Col·locació de l'element 

- Execució de les unions  

Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana:  

- Replanteig de les pendents 

- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter 

- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques 

i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta.  

El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la 

DF.  

El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivells:  ± 10 mm  

- Pendents:  ± 0,5%  

- Planor:  ± 10 mm/2 m  

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:  

La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.  

S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material 

elàstic, o bé, buits.  

L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.  

Toleràncies d'execució:  

- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total  

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:  

Gruix màxim:  <= 50 cm  

Gruix mínim:  >= 5 cm  

Distància entre mestres:  <= 2 m  

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:  

Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport.  

Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la 

secció de la peça.  

Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir 

la unió entre aquest i la bigueta.  

Toleràncies d'execució:  

- Distància entre eixos de les biguetes:  ± 5 mm  

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT:  

Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats.  

Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant.  

Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets 

han d'anar travats perpendicularment.  

Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà.  

Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades 

següents s'han de centrar amb els forats inferiors.  

Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid.  
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PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%):  

Alçària:  <= 4 m  

Llargària màxima sense travar:  <= 3,50 m  

Desnivell entre dues travades successives:  <= 1 m  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  

- Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix:  ± 5 mm 

- Amb totxana de 10 cm de gruix:  ± 20 mm  

- Aplomat: ± 10 mm  

- Separació entre les peces:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han 

fet.  

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:  

Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica.  

L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot 

recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment.  

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 

Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les 

parts afectades.  

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci 

l'adormiment.  

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).  

Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar 

com a mínim:  

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit  

No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.  

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:  

S'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé.  

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA:  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  

La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci 

l'adormiment.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig dels pendents 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 

- Curat i protecció del material  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
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Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
E612 -  PARETS DE CERÀMICA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E612T5AK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, 

col·locades amb morter.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Paret de tancament recolzada  

- Paret de tancament passant  

- Paret divisòria  

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

- Replanteig de les parets 

- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter  

CONDICIONS GENERALS:  

La paret ha de ser no estructural.  

La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F 

i la DT del projecte.  

Ha de ser estable, plana i aplomada.  

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.  

La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.  

En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit 

que el través de la peça.  

En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma 

DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i 

armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.  

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.  

Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm  

Les obertures han de portar una llinda resistent.  

Els junts han de ser plens i sense rebaves.  

En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part 

superior, si la DF no fixa altres condicions.  

Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació 

ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.  

En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts singulars 

(cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa modulació.  

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi 

un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un 

material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi 

adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.  

Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.  

Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 

4.8 del DB-SE-F  

Gruix dels junts:  

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm 

- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm  
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Distància de l'última filada al sostre:  2 cm  

Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig d'eixos:  

- Parcials:  ± 10 mm 

- Extrems:  ± 20 mm  

- Planor:  

- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 

- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  

- Horitzontalitat de les filades:  

- Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total 

- Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total  

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  

PARET DE TANCAMENT PASSANT:  

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades 

al seu plec de condicions.  

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com 

a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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

si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h 

abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar 

les parts que s'han fet.  

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió 

de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 

aigua al morter.  

Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 

els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 

i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, 

els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució 

de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent 

d'aplicació.  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 

punts:  

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 

- Humitat dels maons. 

- Col·locació de les peces. 

- Obertures. 

- Travat entre diferents parets en junts alternats. 
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- Regates.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.  

- Repàs dels junts i neteja del parament  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
E61 -  PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
 
E614 -  PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col·locades 

amb morter.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Envà o paredó de tancament  

- Envà o paredó de tancament passant  

- Doble envà articulat  

- Envà pluvial  

- Envà o paredó interior  

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

- Replanteig 

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 

- Col·locació de les peces 

- Repàs dels junts i neteja del parament  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.  

Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.  

Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.  

Els junts han de ser plens i sense rebaves.  

En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part 

superior, si la DF no fixa altres condicions.  

Les obertures han de portar una llinda resistent.  

L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural 

horitzontal a cada planta.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig d'eixos:  

- Parcials:  ± 10 mm 

- Extrems:  ± 20 mm  

- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total  

- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm  

- Planor de les filades:  

- Paret vista:  ± 5 mm/2 m 

- Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m  
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- Horitzontalitat de les filades:  ± 15 mm/total  

- Paret vista:  ± 2 mm/m 

- Paret per a revestir:  ± 3 mm/m  

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:  

No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.  

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi 

un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un 

material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi 

adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.  

Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les 

cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha 

de ser per filades alternatives.  

No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.  

ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:  

Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades 

al seu plec de condicions.  

Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com 

a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.  

Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. 

Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.  

DOBLE ENVÀ ARTICULAT:  

No hi ha d'haver cap lligam entre els dos fulls de l'envà ni entre els plafons verticals de cada 

full.  

Cal que tingui un junt vertical cada 65 cm, alternativament a cada un dels fulls.  

Les peces que formen cada plafó han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser 

horitzontals.  

Els maons perpendiculars als fulls han d'estar travats, en filades alternatives, només a un d'ells 

i cal que quedin separats de l'altre amb una làmina de poliestirè expandit elastificat. La travada 

de cada un dels fulls ha de ser alternativa.  

L'acord amb qualsevol altre element, horitzontal o vertical, s'ha de fer sense travar.  

Els junts verticals han de quedar marcats a l'enguixat.  

Qualsevol obertura ha de tenir tota l'alçària de l'envà.  

ENVÀ PLUVIAL:  

 Els pilars de lligada han de ser de maó massís o calat i han d'estar travats per filades alternatives 

amb la paret de suport.  

L'envà ha de quedar travat als pilars de lligada. La part inferior ha de descansar sobre un element 

resistent i la superior s'ha de protegir de l'entrada d'aigua de pluja dins la cambra.  

Hi ha d'haver forats de ventilació distribuïts entre les parts altes i baixes.  

ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:  

No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.  

En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi 

un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un 

material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop l'estructura hagi 

adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.  

Fondària de les regates: 

+--------------------------------------+ 

¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦ 

¦----------------¦---------------------¦ 

¦         4      ¦       <= 2          ¦ 

¦         5      ¦     <= 2,5          ¦ 

¦     6 - 7      ¦       <= 3          ¦ 

¦       7,5      ¦     <= 3,5          ¦ 

¦         9      ¦       <= 4          ¦ 

¦        10      ¦       <= 5          ¦ 

+--------------------------------------+  

Regates :  

- Pendent:  >= 70° 

- A dues cares. Separació (parets per revestir):  >= 50 cm 

- Separació dels marcs:  >= 20 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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

si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h 

abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  

Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar 

les parts que s'han fet.  

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin 
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aigua al morter.  

Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió 

de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):  

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen. 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 

els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.  

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals 

i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, 

els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució 

de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i demés normativa vigent 

d'aplicació.  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.  

- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents 

punts:  

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires. 

- Humitat dels maons. 

- Col·locació de les peces. 

- Obertures. 

- Travat entre diferents parets en junts alternats. 

- Regates.  

- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.  

- Repàs dels junts i neteja del parament  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
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E7A -  BARRERES DE VAPOR, ANTICAPIL·LARITAT I D'ESTANQUITAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E7A1210N. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'una barrera de vapor/estaquitat amb pel·lícula o làmines col·locades adherides o no sobre 

el suport.  

S'han considerat els materials següents:  

- Pel·lícula d'emulsió bituminosa aplicada en dues capes  

- Làmina bituminosa  

- Full d'alumini  

- Làmina de polietilè  

S'han considerat les formes de col·locació següents:  

- Làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt  

- Làmina bituminosa, full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir  

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

Barrera amb pel·lícula bituminosa:  

- Neteja i preparació de la superfície 

- Aplicació del producte amb les capes necessàries  

Barrera amb làmina bituminosa col·locada no adherida:  

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de l'element separador 

- Col·locació de la làmina  

Barrera amb làmina bituminosa adherida amb oxiasfalt:  

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de l'emprimació 

- Col·locació de la làmina  

Barrera amb full d'alumini o làmina de polietilè, col·locades sense adherir:  

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar sense discontinuïtats.  

La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuïtat entre la part inferior i la superior.  

BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA:  

L'emulsió bituminosa aplicada ha de formar una pel·lícula sòlida, uniforme i contínua.  

Ha de tenir la dotació prevista.  

BARRERA AMB LÀMINES:  

Les làmines han de cavalcar entre elles.  

Els cavalcaments en les làmines bituminoses, han d'anar soldats en tota la seva llargària.  

Cavalcaments:  

- Làmines bituminoses: >= 8 cm 

- Fulls d'alumini o làmines de polietilè: >= 10 cm 

- Feltre: >= 5 cm  

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT:  

Ha de quedar totalment adherida al suport.  

La capa d'oxiasfalt ha de ser contínua.  

LÀMINA COL·LOCADA NO ADHERIDA:  

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

BARRERA AMB PEL·LÍCULA BITUMINOSA:  

La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.  

La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta 

de partícules, residus oliosos i antiadherents.  

La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui 

seca.  

BARRERA AMB LÀMINES:  

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  

El procés d'elaboració de la barrera no ha de modificar les característiques dels seus components.  

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA:  

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura entre 5°C per la làmina tipus LO o a -5°C per 

la làmina tipus LBM i els 35°C.  

Característiques del suport:  
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- Rugositat:  <= 1 mm  

- Humitat:  <= 5%  

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA COL·LOCADA NO ADHERIDA:  

Les làmines s'han d'adherir entre elles per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar calor.  

BARRERA AMB LÀMINA BITUMINOSA ADHERIDA AMB OXIASFALT:  

Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, amb oxiasfalt en calent.  

S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans no es refredi.  

L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C 

en caldera.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

BARRERA AMB LÀMINES:  

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Neteja i repàs del suport.  

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES 

BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Proves d'estanquitat a criteri de DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

BARRERES BITUMINOSES O DE POLIETILÈ:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7B -  GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E7B21H0L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Làmina separadora col·locada no adherida.  

S'han considerat els materials següents:  

- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix  

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat  

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  

- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament  

- Feltre teixit de fibres de polipropilè  

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  

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

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  

Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst 

a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.  

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  

Les làmines han de cavalcar entre elles.  

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  

Cavalcaments:  

- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 

- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 

- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  

Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie 

s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals 

i transversals  

- Control de longitud de soldadura del geotèxtil  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i repàs del suport.  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Neteja i repàs del suport.  

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN 

TRACCIÓ MECÀNICA:  

Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, 

es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7D -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
E7D2 -  AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC AMB MORTER 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E7D21622. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de revestiment aïllant amb morter sobre elements superficials o lineals.  

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

Aïllament estès amb mitjans manuals:  

- Neteja i preparació del suport 

- Estesa del material  

Aïllament projectat:  

- Neteja i preparació del suport 

- Projecció del material en varies capes 

- Cura  

CONDICIONS GENERALS:  

L'aïllament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.  

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.  

A la superfície seca no hi ha d'haver fissures, forats o d'altres defectes.  

AÏLLAMENT ESTÈS AMB MITJANS MANUALS:  

La superfície del revestiment ha de quedar llisa, amb la planor i l'aplomat previstos.  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 10 mm/2 m  

- Aplomat:  ± 10 mm/3 m  

AÏLLAMENT PROJECTAT:  

L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport.  

L'element ha de quedar revestit de manera uniforme i amb acabat rugós.  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de l'aïllament:  +15 mm  

Gruix entre 2 i 2,5 cm:  - 2 mm 

Gruix entre 3 i 4 cm:  - 3 mm 

Gruix 5 cm:  - 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  

S'han de picar els elements no rugosos per tal d'afavorir l'adherència del morter.  
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La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.  

S'ha d'aplicar abans que s'hagi iniciat el procés d'adormiment.  

S'ha de protegir de pluges, glaçades, temperatures altes, vibracions i impactes fins al seu 

enduriment.  

No s'han d'afegir additius al producte preparat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E7 -  IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
E7Z2 -  PROTECCIONS PER A MEMBRANES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E7Z26D31. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de capa de protecció per a membrana.  

S'han considerat els elements següents:  

- Capa de morter de ciment d'1 a 3 cm de gruix i acabat remolinat 

- Capa de morter sintètic de resines epoxi d'1 cm de gruix. 

- Capa de rajola ceràmica comuna col·locada amb morter  

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

Capa de protecció de morter:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del morter 

- Acabat de la superfície, en el seu cas 

- Curat del morter  

Capa de protecció de rajola ceràmica:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 

- Rejuntat dels junts  

CONDICIONS GENERALS:  

Els junts de dilatació han de coincidir amb els del suport de la membrana.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivells:  ± 10 mm  

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER:  

La capa de protecció acabada ha de ser plana i llisa.  

La fondària dels junts ha de ser igual al gruix de la capa.  

Junts de retracció:  

- Fondària:  

+----------------------------+ 

¦Gruix de la capa ¦Fondària  ¦ 

¦      (cm)       ¦  (cm)    ¦ 

¦-----------------¦----------¦ 

¦       1         ¦>= 0,3    ¦ 

¦       2         ¦>= 0,7    ¦ 

¦       3         ¦>= 1,0    ¦ 

+----------------------------+  

- Amplària:  Aprox. 0,4 cm  

- Separació entre els junts:  <= 5 m  
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Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 10 mm/2 m  

     - Gruix: 

+------------------------------+ 

¦Gruix de la capa ¦Tolerància  ¦ 

¦     (cm)        ¦   (mm)     ¦ 

¦-----------------¦------------¦ 

¦      1          ¦   ± 2      ¦ 

¦      2          ¦   ± 5      ¦ 

¦      3          ¦   ± 7      ¦ 

+------------------------------+  

CAPA DE PROTECCIÓ DE RAJOLA CERÀMICA:  

La capa de protecció ha de ser plana en els trams previstos.  

Els junts entre peces han de quedar plens de morter.  

Ha de quedar separada dels paraments i dels elements verticals.  

Els junts de dilatació han de quedar segellats amb silicona, si la rajola es col·loca amb morter 

mixt, o amb morter asfàltic.  

Junts de dilatació:  

- Amplària:  >= 2 cm  

- Separació entre els junts:  <= 5 m  

Separació entre peces:  >= 0,2 cm  

Separació dels paraments verticals:  >= 1 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  

- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

La membrana per protegir ha de ser neta de matèries que en dificultin l'adherència.  

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER:  

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura entre 5°C i 25°C, sense pluja.  

Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa.  

CAPA DE PROTECCIÓ DE RAJOLA CERÀMICA:  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  

Les rajoles s'han de barrejar per a evitar diferències de tonalitat.  

S'han de col·locar a truc de maceta.  

La protecció no s'ha de trepitjar fins que hagin passat 48 h.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E81 -  ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
 
E811 -  ARREBOSSATS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E81135B1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, 

aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb 

morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Arrebossat esquerdejat  

- Arrebossat a bona vista  

- Arrebossat reglejat  

- Formació d'arestes  

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

Arrebossat esquerdejat:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Cura del morter  

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final  

Formació d'aresta:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de l'aresta 

- Cura del morter  

ARREBOSSAT:  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient 

per tal que no s'esquerdi.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no 

hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.  

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, 

forats o d'altres defectes.  

Gruix de la capa:  

- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  

- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  

- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  

Arrebossat reglejat:  

- Distància entre mestres:  <= 150 cm  

Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  

- Planor:  

- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 

- Acabat a bona vista:  ± 5 mm 

- Acabat reglejat:  ± 3 mm  

- Aplomat (parament vertical):  

- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

- Nivell (parament horitzontal):  

- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:  

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  

FORMACIÓ D'ARESTA:  

Ha de ser recta i contínua.  

Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat 

del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes 

condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.  

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als 

paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.  

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  

ARREBOSSAT:  
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S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució 

del revestiment.  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.  

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i 

als racons.  

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, 

racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.  

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre 

els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.  

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.  

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.  

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi 

adormit.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARREBOSSAT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

En paraments verticals:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%  

En paraments horitzontals:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 

els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  

aquests paraments.  

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments 

que s'hagin embrutat.  

FORMACIÓ D'ARESTA:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Control d'execució de les mestres  

- Acabat de la superfície  

- Repassos i neteja final  

- Inspecció visual de la superfície acabada.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Repassos i neteja final  

- Inspecció visual de la superfície acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E89 -  PINTATS 
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E898 -  PINTAT DE PARAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E898D240. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

S'han considerat els tipus de superficies següents:  

- Superfícies de fusta  

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  

- Superfícies de ciment, formigó o guix  

S'han considerat els elements següents:  

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes)  

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

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 

de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 

composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  

PINTAT A L'ESMALT:  

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 

h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 

del fabricant.  

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 

diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 

i després de l'aplicació.  

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

SUPERFÍCIES DE FUSTA:  

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, 

ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 

característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, 

segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar 

la pols.  

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 

desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 

segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  
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El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 

tenir una humitat inferior al 6% en pes.  

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  

Deducció de la superfície corresponent a obertures:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  

Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments 

que s'hagin embrutat.  

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 

30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha 

d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin 

embrutat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície a pintar.  

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 

Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E89 -  PINTATS 
 
E89A -  PINTAT D'ELEMENTS DE TANCAMENT 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E89AFBJ0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

S'han considerat els tipus de superficies següents:  

- Superfícies de fusta  

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  

S'han considerat els elements següents:  

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes)  

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

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 

de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 

composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  

A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només 

s'hagin pintat les visibles.  

PINTAT A L'ESMALT:  

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 

h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 

del fabricant.  

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 

diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 

i després de l'aplicació.  

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

SUPERFÍCIES DE FUSTA:  

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, 

ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 

característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, 

segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar 

la pols.  

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 

desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 

segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:  

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
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Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  

PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  

m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la 

DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris següents:  

Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada 

de:  

- Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50% 

- Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25% 

- Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix  

En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície a pintar.  

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E89 -  PINTATS 
 
E89B -  PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

S'han considerat els tipus de superficies següents:  

- Superfícies de fusta  

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  

S'han considerat els elements següents:  

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes)  

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

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 

de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 

composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  
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PINTAT A L'ESMALT:  

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 

h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 

del fabricant.  

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 

diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 

i després de l'aplicació.  

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

SUPERFÍCIES DE FUSTA:  

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, 

ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 

característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, 

segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar 

la pols.  

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 

desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 

segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  

m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície a pintar.  

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E8K -  ESCOPIDORS 
 
E8K1 -  ESCOPIDORS AMB PECES DE CERÀMICA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents materials 

col·locades formant pendent per tal d'escopir l'aigua fora del parament.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Escopidor de rajola ceràmica col·locada amb morter  

- Escopidor de maó col·locat a sardinell, collat amb morter  

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

Col·locació amb morter:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de les peces 

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 

- Rejuntat dels junts  

- Neteja del parament  

CONDICIONS GENERALS:  

A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  

Ha de tenir el color i la textura uniformes.  

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la inclinació 

adequada.  

Els junts entre les peces han d'estar reblerts.  

Els junts han de ser estancs.  

La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba 

immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.  

Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a escaire, 

en el seu cas, han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.  

La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l'element.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Volada del trencaaigües respecte el pla del parament:  >= 2 cm 

Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal:  >= 2 cm  

Pendent (Façanes):  >= 10º  

Toleràncies d'execució de l'escopidor:  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m  

ESCOPIDOR CERÀMIC:  

Sortint dels maons:  >= 2 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 

h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat 

necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha d'humitejar.  

ESCOPIDOR DE RAJOLA CERÀMICA:  

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  

Per a l'escopidor format amb dos gruixos de rajola, les peces del segon gruix s'han de col·locar 

a trencajunt respecte a l'inferior.  

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E8 -  REVESTIMENTS 
 
E8K -  ESCOPIDORS 
 
E8K3 -  ESCOPIDORS AMB PECES DE PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E8K3DD4K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents materials 

col·locades formant pendent per tal d'escopir l'aigua fora del parament.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Escopidor amb peces de morter de ciment, pedra natural, pedra artificial o formigó polimèric, 

collades amb morter.  

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

Col·locació amb morter:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de les peces 

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 

- Rejuntat dels junts  

- Neteja del parament  

CONDICIONS GENERALS:  

A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  

Ha de tenir el color i la textura uniformes.  

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la inclinació 

adequada.  

Els junts entre les peces han d'estar reblerts.  

Els junts han de ser estancs.  

La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba 

immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.  

Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a escaire, 

en el seu cas, han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.  

La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l'element.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Volada del trencaaigües respecte el pla del parament:  >= 2 cm 

Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal:  >= 2 cm  

Pendent (Façanes):  >= 10º  

Toleràncies d'execució de l'escopidor:  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m  

ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ:  

Els junts entre les peces han d'estar reblerts i rejuntats.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 

h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat 

necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha d'humitejar.  

ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ:  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
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La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.  

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E92 -  SUBBASES 
 
E923 -  SUBBASES DE GRANULAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E923SG91. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.  

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Aportació de material 

- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 

- Allisada de la superfície de l'última tongada  

CONDICIONS GENERALS:  

Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint 

d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus.  

La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.  

La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.  

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 

a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501).  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric  

- Nivell de la superfície:  ± 20 mm  

- Planor:  ± 10 mm/3 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 

té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 

superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 

de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF.  

No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.  

El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible 

i dels resultats dels assaigs realitzats.  

Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.  

L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.  

Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 

admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.  

La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant 

cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element 

compactador.  

Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas 

o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar 

amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.  
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No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 

Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 

indicacions de la DF.  

Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser 

corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant 

el material necessari tornant a compactar i allisar.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

GRUIX SENSE ESPECIFICAR:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

CAPES DE GRUIX DEFINIT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

CONDICIONS GENERALS:  

L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra 

de la capa subjacent.  

No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 

de capes subjacents.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E93 -  SOLERES I RECRESCUDES 
 
E936 -  SOLERES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E93615B0,E93628B1. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.  

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de dilatació i formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats  

CONDICIONS GENERALS:  

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària 

i han d'estar plens d'un material flexible. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 

junts de retracció.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix: - 10 mm, + 15 mm  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 5 mm/3 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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

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

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 
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la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:  

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit  

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E93 -  SOLERES I RECRESCUDES 
 
E93A -  RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E93AA3C0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Recrescuda del suport de paviments amb terratzo 

- Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment 

- Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora 

- Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix 

- Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment  

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

En la recrescuda del suport de paviments amb terratzo:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra 

- Humectació de les peces de terratzo 

- Col·locació del morter per a cada peça 

- Col·locació de les peces a truc de maceta 

- Neteja de la superfície acabada 

- Col·locació de la beurada  

En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la pasta allisadora  

En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament amb 

morter de ciment:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació dels junts 

- Col·locació del morter o formigó 

- Protecció del morter o formigó fresc i cura  

RECRESCUDA DEL SUPORT DE PAVIMENTS AMB TERRATZO:  

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.  

S'han de respectar els junts propis del suport.  

Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.  

Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment blanc.  

La recrescuda s'ha de fer sobre una capa de sorra de 2 cm de gruix.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  
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- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm  

CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:  

La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, fina, 

llisa i de porositat homogènia.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Gruix:  ± 1 mm  

- Horitzontalitat:  ± 4 mm/2 m  

LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB MORTER 

DE CIMENT:  

No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar reglejada.  

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  

Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior als 

5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm. 

Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport. 

Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.  

Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-los 

coincidir amb els junts de retracció.  

Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10 

mm de diàmetre):  >= 30 N/mm2  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Gruix:  ± 5 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

MORTER DE CIMENT:  

El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.  

El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.  

Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.  

Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.  

La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  

TERRATZO:  

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de ciment de 2 cm de gruix. Després 

s'ha d'estendre la beurada.  

La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a l'estesa de la beurada.  

PASTA ALLISADORA:  

L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C. 

El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau 

d'humitat <= 2,5%. 

Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència. 

La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és d'assecat 

ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecat lent. 

L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant. 

La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una pasta 

d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent. 

S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.  

LLOSA DE FORMIGÓ:  

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

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

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 

la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:  

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit  

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LLOSA DE FORMIGÓ:  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9C -  PAVIMENTS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
 
E9C2 -  PAVIMENTS DE TERRATZO AMB RELLEU 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment amb peces de terratzo col·locades a truc de maceta amb morter.  

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 

- Humectació 

- Col·locació de la capa de morter 

- Humectació i col·locació de les peces 

- Col·locació de la beurada 

- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura  

CONDICIONS GENERALS:  

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, amb taques ni amb d'altres defectes 

superficials.  

No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.  

Han d'estar col·locades a tocar i en alineacions rectes.  

S'han de respectar els junts propis del suport.  

Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas.  

En els paviments col·locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm  

- Rectitud dels junts:  <= 3 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.  

La superfície del suport ha de ser neta i humida.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.  

S'ha d'esperar 24 h des de la col·locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.  

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui 

la DT.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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E9 -  PAVIMENTS 
 
E9D -  PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES 
 
E9DB -  PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES EXTRUÏT ESMALTAT 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu.  

S'han considerat les següents col·locacions:  

- A truc de maceta 

- A estesa  

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

Col·locació a truc de maceta:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu 

- Reblert dels junts  

Col·locació a l'estesa:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter 

- Humectació de les peces per col·locar 

- Col·locació de les peces del paviment 

- Assentament de les peces col·locades 

- Reblert dels junts amb beurada de ciment  

CONDICIONS GENERALS:  

En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes 

superficials.  

No hi ha d'haver ressalts entre les peces.  

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  

Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.  

S'han de respectar els junts propis del suport.  

L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  

L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 4 mm/2 m 

- Celles:  <= 1 mm  

- Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m  

COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:  

Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.  

Els junts s'han de reblir amb morter.  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix dels junts: ± 2 mm  

COL·LOCAT A ESTESA:  

Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.  

Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix dels junts:  ± 0,5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.  

La superfície del suport ha de ser neta i seca.  

S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.  

El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions 

del fabricant. 

S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar 

amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.  

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui 

la DT.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Neteja i preparació de la superfície d'assentament. 

- Replanteig de l'especejament. 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu. 

- Reblert dels junts. 

- Neteja del paviment. 

- Inspecció visual de l'unitat acabada.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment. 

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 

Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9V -  ESGLAONS 
 
E9V2 -  ESGLAONS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
E9V2BB3K. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Esglaó format amb peces de pedra, terratzo, formigó o ceràmica, col·locades a truc de maceta amb 

morter.  

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 

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

- Neteja de l'esglaó acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  

L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents.  

L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.  

El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst.  

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana.  

Toleràncies d'execució:  
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- Planor:  ± 4 mm/m 

- Planor de les celles:  ± 2 mm  

- Horitzontalitat:  ± 0,2%  

- Fals escaire:  ± 5 mm  

ESGLAÓ DE PEDRA, FORMIGÓ O TERRATZO:  

Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants.  

El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a 

les especificacions de la DT.  

Junts entre peces:  >= 1 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.  

En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò 

executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades.  

Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  

S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de morter, 

de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter.  

Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc.  

L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó.  

S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-RSR/1984  Revestimientos de Suelos: Piezas Rígidas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

E9 -  PAVIMENTS 
 
E9V -  ESGLAONS 
 
E9VZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A ESGLAONS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació d'esglaó amb peces ceràmiques col·locades amb morter de ciment, i arrebossades en el seu 

cas.  

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces amb morter 

- Arrebossat de l'esglaó, si és el cas  

CONDICIONS GENERALS:  

A l'esglaonat no hi ha d'haver peces ceràmiques trencades, esquerdades o amb d'altres defectes que 

en disminueixin la resistència o la qualitat.  

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport i han de formar una superfície de 

recolzament per al revestiment superior, plana i llisa. 

L'esglaonat ha de quedar horitzontal i s'ha d'ajustar a la santenella prevista. 

Les peces ceràmiques han d'estar col·locades amb junts d'1 cm. Aquests junts i els orificis de les 

peces han de quedar plens de morter de ciment.  

ACABAT ARREBOSSAT:  

L'estucat d'acabat no ha de tenir esquerdes i la seva textura ha de ser uniforme.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 

Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les 
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parts afectades.  

El suport ha de ser net i humitejat.  

Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 

l'aigua del morter.  

L'esglaonat no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.  

ACABAT ARREBOSSAT:  

El morter d'estucat s'ha d'aplicar amb força sobre les peces ceràmiques. 

Durant el temps de cura del morter s'ha d'humitejar la superfície.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
EB1 -  BARANES 
 
EB12 -  BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EB1228AM. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 

col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 

mecàniques.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques  

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

Barana metàl·lica:  

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  

CONDICIONS GENERALS:  

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el 

projecte o la indicada per la DF.  

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de 

l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  

L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, 

que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat 

a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:  

- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 

- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 

- Resta de categories:  0,8 kN/m  

(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments 

d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge 

o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació 

de l'escala.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Horitzontalitat:  ± 5 mm  

- Aplomat:  ± 5 mm/m  

BARANA METÀL.LICA:  



PROJECTE EXECUTIU  
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92 
 
 

 

 

 Pàgina:  193 
 

Els muntants han de ser verticals.  

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 

pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 

d'ancoratges.  

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió 

si són d'alumini.  

Toleràncies d'execució:  

- Alçària:  ± 10 mm  

- Separació entre muntants:  Nul·la  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 

d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament 

al suport.  

BARANA METÀL.LICA:  

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.  

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des 

del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema 

i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 

elements.  

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 

l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  

* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas 

defensas: Barandillas».  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes 

d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.  

- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 

manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 

l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 

i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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EB -  PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
EB1 -  BARANES 
 
EB15 -  BARANES D'ACER INOXIDABLE 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, 

col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o amb fixacions 

mecàniques.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Baranes d'acer inoxidable ancorades amb morter de ciment o amb fixacions mecàniques  

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

Barana metàl·lica:  

- Replanteig 

- Preparació de la base 

- Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges  

CONDICIONS GENERALS:  

La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple. 

Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.  

L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el 

projecte o la indicada per la DF.  

En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de 

l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.  

L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, 

que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si aquest està situat 

a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:  

- Categoria d'ús C5:  3 kN/m 

- Categories d'ús C3, C4, E, F:  1,6 kN/m 

- Resta de categories:  0,8 kN/m  

(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE) 

La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments 

d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús residencial habitatge 

o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació 

de l'escala.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Horitzontalitat:  ± 5 mm  

- Aplomat:  ± 5 mm/m  

BARANA METÀL.LICA:  

Els muntants han de ser verticals.  

Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment 

pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió. 

Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà 

d'ancoratges.  

Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió 

si són d'alumini.  

Toleràncies d'execució:  

- Alçària:  ± 10 mm  

- Separació entre muntants:  Nul·la  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  

Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés 

d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat definitivament 

al suport.  

BARANA METÀL.LICA:  

Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.  

Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des 

del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.  

La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.  

Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema 

i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements resistents. 

S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre 
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elements.  

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  

El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar 

l'adormiment. 

Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.  

* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas 

defensas: Barandillas».  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes 

d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.  

- Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.  

- Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure 

manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de fonamentació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en 

l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte 

i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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F -  PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
 
F9 -  PAVIMENTS 
 
F93 -  BASES 
 
F936 -  BASES DE FORMIGÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de subbase o base de formigó per a suport de paviment.  

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

vibració mecànica la col·locació del formigó amb estenedora.  

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de dilatació i formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

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

a les rasants previstes.  

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària 

i han d'estar plens d'un material flexible. 

Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 

junts de retracció.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix:  - 15 mm  

- Nivell:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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

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

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

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

humida la superfície del formigó amb els mitjans necessaris segons el tipus de ciment utilitzat 

i les condicions climatològiques del lloc. 

Aquest procés ha de durar com a mínim:  

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit  

La capa no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

F9 -  PAVIMENTS 
 
F9F -  PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
F9F5RU0G. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de paviment de llambordins o lloses.  

S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  

- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 

- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter  

- Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment  

- Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina  

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

En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del llit de sorra 

- Compactació i col·locació de les peces 

- Rejuntat de les peces amb morter 

- Neteja, protecció del morter i cura  

En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del llit de sorra 

- Col·locació i compactació dels llambordins 

- Rebliment dels junts amb sorra 

- Compactació final dels llambordins 

- Escombrat de l'excés de sorra  

En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:  

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de la base de morter sec 

- Humectació i col·locació dels llambordins 

- Compactació de la superfície 

- Humectació de la superfície 

- Rebliment dels junts amb beurada de ciment  

En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:  

- Comprovació del nivell de la base de formigó 

- Pintat inferior de les peces amb aigua ciment 

- Col·locació de les peces amb morter de consistència tova 

- Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.  

CONDICIONS GENERALS:  

El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 

a les alineacions i a les rasants previstes.  

Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  

Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la 

DT.  

Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 

següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:  

- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 

- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 

25% 

- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 

es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre  

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

Les peces han de quedar ben adherides al suport.  

Els junts han de quedar plens de material de reblert.  

Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%  

Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.  

En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres 

defectes superficials.  

PAVIMENT DE LLAMBORDINS:  

Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.  

Junts entre peces:  <= 8 mm  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell:  ± 12 mm  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 5 mm/3 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

La superfície del suport ha de ser neta i humida.  

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui 

la DT.  

COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:  

No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o 

al llit de sorra.  

El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.  

Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.  

PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:  

Els junts s'han de reblir amb sorra fina.  

Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert 

final amb sorra per acabar d'omplir els junts.  

S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.  

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:  

S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.  

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  

Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.  

Després s'han de reblir els junts amb la beurada.  

JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:  

En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.  

COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:  

-  Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar 

l'adherència. 

-  El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la 

superfície. 

-  El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades. 

-  S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als 

vehicles auxiliars de l'obra.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 

Paviments exteriors:  

- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  

Paviments interiors:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 

de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
G7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
G71 -  MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials 

bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la capa exterior o 

reparació de membranes existents amb làmines bituminoses.  

S'han considerat els tipus de membranes següents:  

Membranes no protegides col·locades adherides:  

- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 

- PA-3: Tres làmines LO-30-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes amb 

una capa d'oxiasfalt. 

- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, intercalada 

- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent 

- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent 

- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 

- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent  

Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora:  

- PN-1: Una làmina LBM-40 

- PN-3: Una làmina LAM-3 

- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent 

- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent 

- PN-8: Una làmina LBM-48  

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

Membranes adherides, no adherides:  

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 

- Execució de la membrana per varies capes 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 

- Repàs dels junts  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  

La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades 

previstes.  

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  

Ha de ser estanca.  

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:  

Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.  

La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.  

La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre 

i al voltant de tots els elements que la traspassin. Ha de quedar separada del suport per un feltre 

de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 

condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la membrana.  

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.  

En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els 

aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.  

Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.  

La membrana formada amb làmines no protegides del tipus LO adherides amb oxiasfalt, ha de quedar 

acabada amb una capa de recobriment d'oxiasfalt.  

En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser 

continues.  

Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.  

No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.  

Angles (acord aixamfranat):  

- Base :  >= 5 cm 

- Alçària :  >= 5 cm  

Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm  

Dotació per capa:  

+---------------------------------------------------+ 

¦           ¦    Denominació    ¦ Dotació per capa  ¦ 

¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)       ¦ 

¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 
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¦ Component ¦LBM-24             ¦      >= 2,2       ¦ 

¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7       ¦ 

¦           ¦LO-40,             ¦      >= 3,6       ¦ 

¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8       ¦ 

¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8       ¦ 

¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5       ¦ 

¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8       ¦ 

¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2       ¦ 

¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124     ¦ 

¦           ¦50 micres          ¦                   ¦ 

¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2       ¦ 

¦           ¦80 micres          ¦                   ¦ 

¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 

¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦ 

¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦ 

¦           ¦MM-II B            ¦capa i/o membrana  ¦ 

¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 

¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦     >= 0,3        ¦ 

¦prèvia     ¦       ED          ¦                   ¦ 

+---------------------------------------------------+  

Desplaçament de les làmines superposades:  

- 2 làmines:  >= 1/2 de l'amplària de la làmina 

- 3 làmines:  >= 1/3 de l'amplària de la làmina 

- 4 làmines:  >= 1/4 de l'amplària de la làmina  

Toleràncies d'execució:  

- Nivells:  ± 15 mm  

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  

La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida 

en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret.  

Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, 

compresible i compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de 

ser contínua sobre el junt.  

Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana, han 

d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm 

Cavalcaments membranes d'una làmina:  

- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm 

- Pendents > 0 o làmines sense protecció:  

- Longitudinals:  >= 8 cm 

- Transversals:  >= 10 cm  

Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Cavalcaments:  ± 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per membranes 

amb làmines tipus LBM o els 5°C per a la resta, i els 35°C.  

S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta 

estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.  

La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.  

Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca.  

No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.  

Característiques del suport:  

- Pendent:  

- PA-2, PA-3, PA-5:  1-10% 

- PA-6, PA-7: 1-15% 

- PA-8 PA-9:  0-15% 

- PN-1 PN-3, PN-6:  1-5% 

- PN-7 PN-8:  0-5% 

- GA-1,GA-2,GA-5,GA-6:  >= 1% 

- MA-2:  >= 10% 

- MA-3:  >= 5% 

- MA-4:  5-15% 

- GF-1:  >= 20% 

- GF-2:  >= 15%  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  

- Rugositats:  <= 1 mm  
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- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa  

- Humitat:  <= 5%  

En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents:  

- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 

- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 

- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament 

compatibles  

Incompatibilitats entre la membrana i el suport:  

- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques 

de poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàltic 

- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la 

membrana  

El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals 

que sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques 

i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana 

sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles.  

Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta 

(xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.).  

El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components.  

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides 

s'han de protegir, també, del sol.  

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  

Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina:  

- LBM:  Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor 

- LAM -3:  Amb adhesiu  

Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, 

un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor.  

MEMBRANA ADHERIDA:  

Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.  

No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza in 

situ amb màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques d'aïllament 

tèrmic recobertes d'oxiasfalt.  

L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos 

els acabaments i acords amb punts singulars.  

Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  

LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:  

Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han 

de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi.  

L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C 

en caldera.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments 

o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que 

normalment conformen la unitat  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y 

bituminosos modificados.  

UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con 

membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización 

y mantenimiento.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
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- Neteja i repàs del suport.  

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Proves d'estanquitat a criteri de DF.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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K -  PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
 
K1 -  TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
 
K12 -  IMPLANTACIONS D'OBRA 
 
K121 -  BASTIDES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K1213251,K1215250. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos 

el temps que estiguin muntats.  

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

Muntatge i desmuntatge de bastida:  

- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 

- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 

- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 

- Col·locació de les plataformes de treball 

- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 

- Desmuntatge i retirada de la bastida  

Muntatge i desmuntatge de pont penjant:  

- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 

- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 

- Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors 

- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont 

- Col·locació de les plataformes de treball a terra 

- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 

- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra 

- Desmuntatge i retirada de la bastida  

Lloguer de bastida o pont penjant:  

- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat  

CONDICIONS GENERALS:  

La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord 

amb la norma UNE 76-502-90. 

Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. 

Han de ser horitzontals. 

La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa 

subministradora. 

Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes 

horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys. 

Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material 

i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 

Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 

mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma. 

A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la 

separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 

Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, 

per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida. 

Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o 

exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 "Disposiciones mínimas 

de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo" 

Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) 

correspongui amb els supòsits de càlcul. 

La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament 

senyalitzats i protegits. 

Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:  

- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 

- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m  

Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de 

pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida. 

Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que 
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no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de 

serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 

No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 

Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 

S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense 

arriostrar. 

No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, 

fixacions i proteccions col·locats.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BASTIDA TUBULAR:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.  

PONT PENJANT:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción.  

UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, 

cargas de proyecto y requisitos de seguridad.  

UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales 

de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.  

UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de 

suministro.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K214 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K2148E04. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica 

sobre camió.  

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat 

a un abocador.  

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 

ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, 

i, si cal, croquitzada la seva posició original.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Maçoneria 

- Obra ceràmica 

- Formigó en massa 

- Formigó armat 

- Fusta 

- Fosa 

- Acer 

- Morter  

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
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- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 

- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  

- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 

- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 

- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

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

Enderrocs:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

Desmuntatges:  

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició 

- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

CONDICIONS GENERALS:  

Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne 

la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

DESMUNTATGE:  

El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres 

amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per elements de 

fusta. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 

separades del terra.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell.  

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 

que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 

càrregues.  

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 

és <= 2 m.  

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament.  

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
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La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 

sobre l'estructura per acumulació de material.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'EDIFICACIONS:  

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar 

l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  

ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS, 

DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES 

O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:  

m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.  

ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE 

FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:  

m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.  

ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, 

ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, 

DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:  

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  

DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:  

m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K215 -  DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K2153C01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb 

càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.  

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat 

a un abocador.  

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 

ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, 

i, si cal, croquitzada la seva posició original.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb 

morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 

- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de 

material i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
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- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 

- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior 

aprofitament 

- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de 

material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor 

- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor 

i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor 

- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat 

d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa 

- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 

- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 

- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització 

i càrrega manual de runes sobre camió 

- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió 

o contenidor  

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

Enderrocs o arrencades:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'armadures i elements metàl·lics 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

Desmuntatge:  

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del material 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  

ENDERROC O ARRENCADA:  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

DESMUNTATGE:  

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres 

amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per elements 

de fusta. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 

separades del terra.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  

S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci 

pràcticament al mateix nivell.  

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 

que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 

càrregues.  

Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals 

sense que es produeixin esfondraments.  

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
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S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 

és <= 2 m.  

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament.  

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 

sobre l'estructura per acumulació de material.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les 

feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat 

per l'autoritat de treball.  

Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats 

abans de començar les operacions de demolició.  

En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i 

col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.  

Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar 

eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.  

Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades 

i senyalitzades.  

Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més 

aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.  

Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:  

m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats 

abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  

ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, 

SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, 

ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:  

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  

ARRENCADA DE BONERA:  

Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.  

ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:  

m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K218 -  DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 



PROJECTE EXECUTIU  
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92 
 
 

 

 

 Pàgina:  209 
 

 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K2182231,K2183A41,K2185J01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, 

amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 

L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i 

serà transportat a un abocador. 

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 

ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, 

i, si cal, croquitzada la seva posició original. 

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual 

de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans 

manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva 

reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 

- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 

- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre 

camió o contenidor 

- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior 

restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola 

natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 

- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització 

i carrega de runa sobre camió o contenidor  

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

Enderrocs, repicat o arrencades:  

- Preparació de la zona de treball 

- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 

- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 

- Trossejament i apilada de la runa 

- Càrrega de la runa sobre el camió  

Desmuntatge:  

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del material 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 

- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  

- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 

- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 

- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

DESMUNTATGE:  

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 

separades del terra.  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  

Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans 

que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  

L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin 

càrregues.  

Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària 

és <= 2 m.  

En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  

Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal 

d'evitar-ne l'esfondrament.  

No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses 

sobre l'estructura per acumulació de material.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:  

m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.  

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O 

CELS RASOS:  

m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  

DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:  

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
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K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K219 -  DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K2194421,K219A12A,K2192913,K2192311. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.  

Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 

afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes.  

L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat 



PROJECTE EXECUTIU  
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92 
 
 

 

 

 Pàgina:  211 
 

a un abocador.  

El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i 

ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, 

i, si cal, croquitzada la seva posició original.  

S'han considerat els elements següents:  

- Vorada col·locada sobre terra o formigó  

- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó  

- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa  

- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 

- Material sintètic i capa d'anivellació 

- Terratzo i capa de sorra 

- Solera de formigó 

- Esglaó 

- Revestiment d'esglaó 

- Recrescut de morter de ciment 

- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra  

Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 

- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  

- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 

- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 

- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

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

Enderrocs o arrencades:  

- Preparació de la zona de treball 

- Demolició de l'element amb els mitjans adients 

- Trossejament i apilada de la runa  

- Càrrega de runa sobre camió  

Desmuntatge:  

- Preparació de la zona de treball 

- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 

- Desmuntatge per parts, i classificació del material 

- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 

- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 

aprovades per la DF.  

Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 

en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  

DESMUNTATGE:  

El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 

El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 

Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar 

separades del terra.  

Toleràncies d'execució:  

- Replanteig:  ± 10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 

els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:  

- Mètode d'enderroc i fases 

- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 

- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 

- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 

- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 

- Cronograma dels treballs 

- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  

La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  

El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 

desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que pugui 
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destorbar la feina.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 

bens o persones de l'entorn.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.  

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge 

i transport de productes de construcció.  

ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:  

El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està 

col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o biguetes.  

No es dipositarà runa damunt de les bastides. 

No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o 

d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 

No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:  

m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  

ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:  

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.  

TALL DE PAVIMENT:  

m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i 

acceptada expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales 

para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)  

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 

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

de explanaciones, drenajes y cimentaciones.  

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K21 -  ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
K21J -  DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova 

col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o d'enllumenat.  

S'han considerat les unitats d'obra següents:  

- Arrencada de cisterna 

- Arrencada d'inodor 

- Arrencada de bidet 

- Arrencada de lavabo 

- Arrencada de plat de dutxa 

- Arrencada de banyera 

- Arrencada d'aigüera 

- Arrencada de safareig 
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- Desmuntatge d'escalfador d'aigua  

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

- Operacions de preparació 

- Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas 

- Desmuntatge o arrencada dels elements 

- Enderroc dels fonaments si es el cas 

- Neteja de la superfície de les restes de runa 

- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials 

de rebuig generats i condicionament de l'abocador 

- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, 

descàrrega i classificació  

CONDICIONS GENERALS:  

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 

a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  

La xarxa ha d'estar fora de servei.  

Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.  

Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.  

Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.  

Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per 

a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.  

Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, 

cistelles, etc.).  

Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element 

elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment protegit.  

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  

Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat 

suficients i evitar danys a les construccions pròximes.  

S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la 

Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.  

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  

En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar 

les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.  

En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense 

que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió de seguiment 

mediambiental, en el cas que estigui constituïda.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat 

segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R5 -  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 

RESIDUS 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 

o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats 

en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de 

la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte 

les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar 

excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 

a la maquinària que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 

i Enderrocs" de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 

cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que 

la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 

- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 

gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 

amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 
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acceptat prèviament i expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R6 -  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 

GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K2R641H0,K2R64269. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció 

o demolició  

- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 

de seguretat suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials 

del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades 

a la maquinària que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 

punts de la mateixa obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció 

i Enderrocs" de l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i els Enderrocs" de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i 

cal que tinguin l'aprovació de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que 

la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa 

autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

- Identificació del productor dels residus 

- Identificació del posseïdor dels residus 
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- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de 

valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta 

gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, 

proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els 

trajectes utilitzats.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat 

amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre 

acceptat prèviament i expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2R -  GESTIÓ DE RESIDUS 
 
K2RA -  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K2RA7581. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició 

o material d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà 

el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus 

de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre 

corresponent.  

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, 

el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per 

complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 

105/2008.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos 

de construcción y demolición.  

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y 

eliminación de residuos y la lista europea de residuos.  

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto.  

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 

cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.  

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 

de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, 

i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K4 -  ESTRUCTURES 
 
K45 -  ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
K45R -  REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reparacions d'estructures de formigó armat. 

S'han considerat les operacions següents:  

- Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert 

- Escatat i raspallat d'armadures 

- Passivat d'armadures 

- Restitució de volum de formigó 

- Pont d'unió entre superfícies de formigó 

- Reparació de fissures en elements estructurals de formigó 

- Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó  

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

Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert:  

- Determinació de la zona a sanejar 

- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures 

- Netejar les armadures de restes de formigó adherit 

- Neteja de la zona de treball  

Escatat i raspallat d'armadures:  

- Determinació de les armadures a sanejar 

- Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicació de raig de sorra 

- Neteja de la zona de treball  
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Passivat d'armadures:  

- Neteja i preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes  

Restitució de volum de formigó:  

- Neteja i preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes  

Pont d'unió entre superfícies de formigó:  

- Neteja i preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del fabricant  

Reparació de fissures en elements estructurals i reparació de cantell de sostre o balcó:  

- Determinació de la zona a sanejar 

- Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures 

- Netejar les armadures de restes de formigó adherit 

- Aplicació del morter per passivar les armadures, d'acord amb les instruccions del fabricant, 

en dues capes 

- Restitució del volum amb morter polimèric 

- Neteja de la zona de treball  

REPARACIÓ DE FISSURES O DE CANTELL DE SOSTRE O BALCÓ DE FORMIGÓ:  

A l'element estructural no han de restar fissures ni elements mal adherits. 

Al volum reconstruït no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes. 

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes, sense regalims, taques, o elements 

adherits.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

REPARACIÓ DE FISSURES O DE CANTELL DE SOSTRE O BALCÓ DE FORMIGÓ:  

S'han d'eliminar tots els fragments de formigó no adherits o en perill de despreniment. Les armadures 

amb rovell s'han de destapar a tot el voltant. 

S'ha de seguir les indicacions del fabricant del morter de passivat pel que fa referència als temps 

d'aplicació, tipus de barreja, eines i temps d'assecat. 

Avanç d'aplicar el morter de passivat, s'han de netejar de rovell les armadures. 

El morter de reconstrucció s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant, i s'ha d'aplicar 

abans del temps màxim establert. S'han de respectar els gruixos màxims de cada capa.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

REPICAT PUNTUAL, REPARACIÓ CANTELL, REPARACIÓ DE FISSURES EN BIGUES, BIGUETES O NERVIS, ESCATAT 

I RASPALLAT I PASSIVAT D'ARMADURES:  

m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i 

singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K5 -  COBERTES 
 
K51 -  TERRATS 
 
K511 -  ACABATS DE TERRATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials.  

S'han considerat els tipus següents:  

Acabat amb paviment flotant:  

- Acabat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant amb base de poliestirè expandit, 

col·locat sense adherir.  

Acabat amb capa granular:  

- Capa de protecció de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de residus de 

la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 

d'aquests residus  

Acabat amb paviment fix:  
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- Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida.  

- Paviment de rajola ceràmica col·locada amb morter.  

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

Acabat amb peces prefabricades de formigó:  

- Replanteig de les peces 

- Col·locació de les peces en sec sobre el suport  

Capa de protecció amb material granular:  

- Replanteig del nivell 

- Abocada i estesa del granulat  

Capa de protecció amb formigó lleuger:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Cura i protecció del material  

Paviment de rajola ceràmica:  

- Replanteig de l'especejament 

- Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport 

- Rejuntat dels junts 

- Neteja del paviment  

CONDICIONS GENERALS:  

La capa d'acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes.  

Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent.  

El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent.  

Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta.  

Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb paraments 

verticals i elements passants.  

El junt ha de quedar ple amb un material elàstic.  

El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la coberta.  

Amplària del junt:  >= 3 cm  

PAVIMENT FIX:  

Hi haurà junts de dilatació que han d'afectar a les peces, al morter i a la capa d'assentament del 

paviment.  

Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació:  

- Cobertes ventilades:  <= 5 m 

- Cobertes no ventilades:  <= 7,5 m  

ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  

El paviment ha de quedar pla, formant una quadrícula de lloses alineades en les dues direccions, 

amb el junt sense emmorterar.  

Separació entre peces:  <= 0,2 cm  

Junts perimetrals:  >= 1 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  

- Nivells:  ± 10 mm/total  

- Alineació de les filades:  <= 2 mm/m,  <= 10 mm/total  

CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:  

La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.  

Pendent (col·locat en sec):  <= 5%  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de la capa:  ± 10 mm  

CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:  

La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.  

La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix:  - 10 mm  

- Nivell:  ± 10 mm  

PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:  

El paviment ha de quedar pla en els trams previstos.  

Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar plens de morter.  

Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col·locats a trencajunt. Els junts de la 

capa superior han de quedar plens de morter.  

Separació entre peces:  0,2 - 0,5 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  

- Nivells:  ± 10 mm/total  

- Alineació de les filades:  <= 5 mm/2 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 
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d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  

S'han de disposar passadissos i zones de treball amb una capa de protecció d'un material apte per 

a cobertes transitables amb la finalitat de facilitar el trànsit en la coberta per a realitzar les 

operacions de manteniment i evitar el deteriorament del sistema.  

ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:  

Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 5°C i 25°C.  

El replanteig exigeix l'aprovació de la DF.  

CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:  

Abans d'estendre la grava,  es netejarà la coberta de restes de formigó, ferralla, fustes i de 

qualsevol material o runa. 

La capa de grava o palet de riera  s'estendrà amb rasclet  

L'alçària d'abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirè extruït i d'1 m sobre elements 

de fàbrica.  

CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 

Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les 

parts afectades.  

S'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.  

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).  

Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar 

com a mínim:  

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit  

No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.  

PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  

Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  

S'han de col·locar a truc de maceta.  

No s'ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d'haver-se col·locat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Preparació i neteja de la superfície d'assentament.  

- Replanteig de nivells.  

- Aportació de material, amb especial atenció a l'alçada d'abocada.  

- Comprovació del gruix i les pendents.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K5 -  COBERTES 
 
K5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
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K5Z2 -  SOLERES I EMPOSTISSATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix  

- Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre  

- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter  

- Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques  

- Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques  

- Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb fixacions 

mecàniques  

- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb morter 

o pasta de ciment ràpid i recolzats sobre envanets de sostremort  

- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de morter  

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

Formació de capa de protecció de morter de ciment:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.) 

- Abocat del material i reglejat de la superfície 

- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas 

- Execució de l'acabat, en el seu cas 

- Cura i protecció del material  

Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa 

prefabricada:  

- Replanteig de les peces 

- Col·locació de les peces amb morter  

Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat:  

- Replanteig de les peces 

- Clavat de les peces al suport  

CAPA DE PROTECCIÓ:  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.  

Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport.  

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:  

Ha de tenir junts de retracció.  

Junts de retracció:  

- Fondària:  >= 0,7 cm 

- Amplària:  aprox. 0,4 cm 

- Separació entre els junts:  <= 500 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment:  ± 5 mm  

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE:  

La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. 

Ha de cobrir tota la superfície per armar. 

Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 

Ha de quedar ben adherida al revestiment. 

Cavalcaments:  >= 12 cm  

SOLERA:  

En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer 

galvanitzat inclinats. Els elements han d'estar ancorats al portell i fixats mecànicament als 

suports.  

La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces 

han d'estar col·locades a trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de sostremort han 

de quedar independents dels suports.  

Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els cabirons 

inferiors. 

En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell de solera:  ± 10 mm  

- Planor:  

- Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m 

- Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat:  ± 10 mm/2 m  

SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA:  

Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb junts 

a tocar i col·locats a trencajunt.  

En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar amb 



PROJECTE EXECUTIU  
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92 
 
 

 

 

 Pàgina:  222 
 

el cap enfonsat a la fusta, per evitar que els caps puguin fer malbè la planxa.  

Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  

Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm  

Recolzament sobre suport:  >= 2 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Pendent:  ± 0,5%  

SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT:  

Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols.  

Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  

Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm  

Recolzament sobre suport:  >= 2 cm  

Distància entre les fixacions situades en cantells:  <= 15 cm  

Distància entre les fixacions situades a l'interior:  <= 30 cm  

Distància entre els cargols de reforç:  <= 90 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Pendent:  ± 0,5%  

EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH:  

La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces 

han d'estar col·locades a trencajunt. 

Els junts longitudinals han de ser a tocar. 

En els junts transversals els panells han de quedar units mitjançant la pestanya inclosa en el panell, 

per a la unió entre ells. 

Separació de les fixacions de la vora del panell:  >= 2 cm 

Penetració de les fixacions al suport:  >= 2 cm  

SOLERA DE PECES CERÀMIQUES:  

La solera ha de ser plana i resistent.  

Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm  

Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m  

Toleràncies d'execució:  

- Separació d'elements verticals:  ± 5 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT RÀPID:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. 

Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les 

parts afectades.  

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  

Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).  

Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter.  

CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES:  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES:  

Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials 

diferents dels que normalment conformen la unitat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K5 -  COBERTES 
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K5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
K5ZD -  MINVELLS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Execució d'elements de protecció del junt que formen el pla de la coberta amb el parament vertical.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Minvell de rajola ceràmica encastada al parament en la seva vora superior i col·locada amb morter  

- Minvell amb rajola ceràmica col·locada amb morter contra el parament  

- Trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical, agafada amb morter  

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

Formació de minvell amb rajola ceràmica encastada al parament:  

- Neteja i preparació del suport 

- Replanteig de l'element 

- Execució de la regata en el parament 

- Col·locació de la rajola encastada amb morter dins de la rasa, sola o recolzada sobre una filera 

de rajola ceràmica o d'encadellat ceràmics 

- Rejuntat i neteja dels junts  

Formació de minvell amb rajola ceràmica contra el parament:  

- Neteja i preparació del suport 

- Replanteig de l'element 

- Execució de la regata en el parament 

- Col·locació de la rajola ceràmica encastada amb morter dins de la rasa i recolzada sobre la 

cobertura 

- Rejuntat i neteja dels junts  

- Formació de trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical:  

- Replanteig de l'element 

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Col·locació del morter 

- Col·locació de les peces 

- Repàs dels junts i neteja  

CONDICIONS GENERALS:  

Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport.  

El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  

Les peces han de quedar alineades longitudinalment.  

L'element de protecció ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de l'acabat de la coberta.  

L'encontre superior de l'element de protecció amb el parament s'ha de fer de manera que impedeixi 

la filtració de l'aigua en el parament.  

La forma de l'acabament superior ha de complir l'especificat en l'apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1.  

En cobertes inclinades, si la trobada es situa en la part superior o lateral del vessant, l'element 

de protecció ha de cavalcar per sobre de les peces de la teulada.  

Cavalcament de l'element de protecció sobre el parament:  

- Coberta plana: >= 20 cm 

- Coberta inclinada: >= 25 cm  

Cavalcament dels elements de protecció sobre la coberta:  >= 10 cm  

Pendent de la peça:  

- Minvell contra parament:  >= 100% 

- Minvell encastat al parament:  25% - 50%  

Toleràncies d'execució:  

- Alineacions:  

- Planxa:  ± 5 mm/m; ± 20 mm/total 

- Rajola ceràmica:  ± 5 mm/m; ± 10 mm/total 

- Maó:  ± 5 mm/2 m; ± 10 mm/total  

MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA:  

Les rajoles han de quedar col·locades a tocar, rejuntades amb morter i encastades al parament dins 

d'una regata, que ha de quedar reblerta de morter.  

L'aresta superior del minvell ha de quedar en el mateix pla del parament o encastada a dins.  

MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA ENCASTAT AL PARAMENT:  

Quan la rajola va recolzada sobre un suport format per un altra rajola o encadellat, aquesta s'ha 

d'encastar com a mínim 1/3 de la seva volada dins del parament i ha de quedar alineada amb la 

recrescuda perimetral de la coberta.  

La rajola d'acabat ha de tenir una volada de 3 cm sobre la recrescuda perimetral de la coberta.  

El conjunt del minvell acabat ha d'estar separat 3 cm per sobre de la recrescuda perimetral de la 

coberta.  

Volada màxima de la rajola:  

- Col·locada amb morter:  <= 10 cm 

- Recolzada sobre rajola ceràmica:  <= 15 cm 
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- Recolzada sobre encadellat ceràmic:  <= 20 cm  

TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL:  

Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la teula en contacte amb el parament vertical, 

ha de quedar encastada dins d'una regata feta al parament, reblerta i rejuntada posteriorment.  

El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua.  

Cavalcament de les peces:  >= 10 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Cavalcaments:  - 0 mm,  + 20 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 

d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  

MINVELL COL·LOCAT AMB MORTER:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.  

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  

MINVELL DE PECES CERÀMIQUES:  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  

Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments.  

TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL:  

Si s'utilitzen teules procedents de recuperació, abans de col·locar-les cal comprovar que compleixen 

les condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte:  

- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles 

- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció 

- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça 

- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen, que 

puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules 

- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules 

utilitzades, de forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions previstes  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MINVELL ENCASTAT AL PARAMENT, CONTRA PARAMENT, DE CAIXA O FIXAT AL PARAMENT O TROBADA DE TEULA AMB 

PARAMENT:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

MINVELL CONTRA PARAMENT AMB LA PART SUPERIOR HORITZONTAL I LA PART INFERIOR SEGUINT EL PENDENT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K5 -  COBERTES 
 
K5Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
 
K5ZH -  BONERES I REIXES DE DESGUÀS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K5ZH5J74. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta.  

S'han considerat els tipus següents:  
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- Bonera de PVC col·locada amb fixacions mecàniques  

- Bonera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent.  

- Bonera de fosa col·locada amb morter.  

- Substitució de bonera i reixa metàl·lica  

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

Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits:  

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de l'element 

- Execució de les unions  

Elements col·locats amb morter:  

- Neteja i preparació del suport 

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de l'element 

- Repàs dels junts i neteja final  

Substitució de bonera i reixa metàl·lica:  

- Preparació de la zona de treball  

- Arrencada de l'element amb els mitjans adients  

- Trossejament i apilada de runa  

- Càrrega de la runa sobre el camió  

- Replanteig de l'element 

- Col·locació de l'element 

- Execució de les unions  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  

El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.  

BONERA:  

El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió mecànica 

tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El impermeabilitzant ha de quedar 

protegit amb una brida de material plàstic.  

La vora superior de la bonera ha de quedar per sota del nivell d'escorrentia de la coberta.  

La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la bonera, amb 

els procediments indicats pel fabricant.  

En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma 

de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.  

La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat.  

La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió.  

La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.  

Distància a paraments verticals:  >= 50 cm  

Distància de la bonera al baixant:  <= 5 m  

Diàmetre:  > 1,5 diàmetre del baixant al que desaigua  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell entre la bonera de fosa i el paviment:  ± 5 mm  

REIXA DE DESGUÀS:  

La reixa ha de quedar al mateix nivell que el paviment.  

Junt entre el bastiment de suport i el paviment:  0,3 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Nivell entre el bastiment de suport i el paviment:  - 5 mm  

- Nivell entre dues reixes consecutives:  ± 1,4 mm  

- Nivell entre la reixa i el bastiment de suport:  - 0,5 mm  

- Gruix del junt entre el bastiment de suport i el paviment:  ± 1 mm  

- Alineació entre dues reixes consecutives: ± 5 mm/2 m, ± 10 mm/total  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha 

d'assegurar l'estabilitat de l'equip.  

Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  

ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:  

S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.  

La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, 

escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i fixant-la a pressió 

sobre la làmina.  

ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:  

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.  

El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  

S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  

Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.  

SUBSTITUCIÓ DE BONERA I DE REIXA:  
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Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la resta 

de components de la coberta.  

S'han de regar les parts per enderrocar i carregar a fi d'evitar la formació de pols.  

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 

les condicions de seguretat suficients.  

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  

S'han d'eliminar les restes de material de les peces d'unió, per tal de garantir la completa 

adherència de la peça amb la resta de components de la coberta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

BONERA O PROLONGACIÓ RECTA:  

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

SUBSTITUCIÓ DE BONERA I DE REIXA:  

Unitat de substitució realitzada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, 

legislació aplicable i a les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, 

amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa 

vigent.  

Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà 

a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord 

amb el determini la DF.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
K6A -  REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
K6AA -  TANCAMENTS PROVISIONALS DE MALLA D'ACER 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació de tanca mòbil de 2 m d'alçària, de malla d'acer, fixada a peus prefabricats de formigó 

i amb el desmuntatge inclòs.  

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

- Replanteig 

- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 

- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 

- Desmuntatge del conjunt  

CONDICIONS GENERALS:  

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells 

previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny.  

Toleràncies d'execució:  

- Distància entre els suports:  ± 5 mm  

- Replanteig:  ± 10 mm  

- Nivell: ± 5 mm  

- Aplomat:  ± 5 mm  



PROJECTE EXECUTIU  
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92 
 
 

 

 

 Pàgina:  227 
 

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes 

i s'ha de mantenir l'aplomat amb l'ajuda d'elements auxiliars.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
K71 -  MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K71391NK. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials 

bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la capa exterior o 

reparació de membranes existents amb làmines bituminoses.  

S'han considerat els tipus de membranes següents:  

Membranes no protegides col·locades adherides:  

- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 

- PA-3: Tres làmines LO-30-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes amb 

una capa d'oxiasfalt. 

- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, intercalada 

- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent 

- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent 

- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 

- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent  

Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora:  

- PN-1: Una làmina LBM-40 

- PN-3: Una làmina LAM-3 

- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent 

- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent 

- PN-8: Una làmina LBM-48  

Membranes amb autoprotecció metàl·lica, col·locades adherides:  

- MA-2: Una làmina LO-30/M-NA, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent 

- MA-3: Una làmina LO-30/M-NA o LBM-30/M-NA, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport 

en calent 

- MA-4: Dues làmines de full d'alumini adherides entre elles i al suport amb màstic modificat MM-IIB  

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

Membranes adherides, no adherides:  

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 

- Execució de la membrana per varies capes 

- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 

- Repàs dels junts  

Reparació puntual d'impermeabilització realitzat amb làmina bituminosa:  

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de l'imprimació en el seu cas 

- Fixació de la làmina  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  

La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades 
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previstes.  

En la membrana formada per làmines amb autoprotecció, aquestes han de quedar col·locades en la capa 

exterior.  

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  

Ha de ser estanca.  

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:  

Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.  

La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.  

La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre 

i al voltant de tots els elements que la traspassin. Ha de quedar separada del suport per un feltre 

de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 

condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la membrana.  

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.  

En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els 

aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.  

Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.  

En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser 

continues.  

Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.  

No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.  

Angles (acord aixamfranat):  

- Base :  >= 5 cm 

- Alçària :  >= 5 cm  

Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm  

Dotació per capa:  

+---------------------------------------------------+ 

¦           ¦    Denominació    ¦ Dotació per capa  ¦ 

¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)       ¦ 

¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 

¦ Component ¦LBM-24             ¦      >= 2,2       ¦ 

¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7       ¦ 

¦           ¦LO-40,             ¦      >= 3,6       ¦ 

¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8       ¦ 

¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8       ¦ 

¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5       ¦ 

¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8       ¦ 

¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2       ¦ 

¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124     ¦ 

¦           ¦50 micres          ¦                   ¦ 

¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2       ¦ 

¦           ¦80 micres          ¦                   ¦ 

¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 

¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦ 

¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦ 

¦           ¦MM-II B            ¦capa i/o membrana  ¦ 

¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 

¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦     >= 0,3        ¦ 

¦prèvia     ¦       ED          ¦                   ¦ 

+---------------------------------------------------+  

Desplaçament de les làmines superposades:  

- 2 làmines:  >= 1/2 de l'amplària de la làmina 

- 3 làmines:  >= 1/3 de l'amplària de la làmina 

- 4 làmines:  >= 1/4 de l'amplària de la làmina  

Toleràncies d'execució:  

- Nivells:  ± 15 mm  

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  

La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida 

en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret.  

Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, 

compresible i compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de 

ser contínua sobre el junt.  

Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana, han 

d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm 

Cavalcaments membranes d'una làmina:  

- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm 

- Pendents > 0 o làmines sense protecció:  

- Longitudinals:  >= 8 cm 
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- Transversals:  >= 10 cm  

Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Cavalcaments:  ± 20 mm  

REPARACIÓ PUNTUAL D'IMPERMEABILITZACIÓ:  

La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser la indicada 

a la Documentació Tècnica o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per membranes 

amb làmines tipus LBM o els 5°C per a la resta, i els 35°C.  

S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta 

estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.  

La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.  

Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca.  

No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.  

Característiques del suport:  

- Pendent:  

- PA-2, PA-3, PA-5:  1-10% 

- PA-6, PA-7: 1-15% 

- PA-8 PA-9:  0-15% 

- PN-1 PN-3, PN-6:  1-5% 

- PN-7 PN-8:  0-5% 

- GA-1,GA-2,GA-5,GA-6:  >= 1% 

- MA-2:  >= 10% 

- MA-3:  >= 5% 

- MA-4:  5-15% 

- GF-1:  >= 20% 

- GF-2:  >= 15%  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  

- Rugositats:  <= 1 mm  

- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa  

- Humitat:  <= 5%  

En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents:  

- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 

- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 

- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament 

compatibles  

Incompatibilitats entre la membrana i el suport:  

- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques 

de poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàltic 

- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la 

membrana  

El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals 

que sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques 

i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana 

sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles.  

Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta 

(xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.).  

El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components.  

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides 

s'han de protegir, també, del sol.  

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  

Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina:  

- LBM:  Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor 

- LAM -3:  Amb adhesiu  

Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, 

un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor.  

MEMBRANA ADHERIDA:  

Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.  

No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza in 

situ amb màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques d'aïllament 

tèrmic recobertes d'oxiasfalt.  

L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos 

els acabaments i acords amb punts singulars.  

Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  

LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:  
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Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han 

de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi.  

La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred. En aquest cas cal aplicar escalfor 

a mida que es desenrotlla.  

L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C 

en caldera.  

REPARACIÓ PUNTUAL D'IMPERMEABILITZACIÓ:  

Cal assegurar-se de la compatibilitat de la làmina amb la resta de components de la 

impermeabilització.  

Cal assegurar-se de la compatibilitat del material de l'element a reparar amb la temperatura 

d'aplicació de la làmina, amb la temperatura d'aplicació de l'oxiasfalt o amb l'adhesiu de base 

quitrà, segons quin sigui el sistema de col·locació.  

L'operació de reparació s'ha de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre 

la resta de components de la impermeabilització.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments 

o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que 

normalment conformen la unitat  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y 

bituminosos modificados.  

UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con 

membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización 

y mantenimiento.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

- Neteja i repàs del suport.  

- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Proves d'estanquitat a criteri de DF.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
K7B -  GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Làmina separadora col·locada no adherida.  

S'han considerat els materials següents:  

- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix  

- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, 

termosoldat  

- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  

- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat 

mecànicament mitjançant punxonament  

- Feltre teixit de fibres de polipropilè  

- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  

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

- Neteja i preparació del suport 

- Col·locació de la làmina  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  

Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  

Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst 

a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.  

Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  

Les làmines han de cavalcar entre elles.  

No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  

Cavalcaments:  

- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 

- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 

- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  

Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie 

s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals 

i transversals  

- Control de longitud de soldadura del geotèxtil  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Neteja i repàs del suport.  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces  

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  

Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els 

diferents productes, elements i sistemes constructius.  

- Neteja i repàs del suport.  
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- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  

- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a 

l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN 

TRACCIÓ MECÀNICA:  

Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, 

es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
K7Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
K7Z1 -  ELEMENTS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Col·locació i execució d'elements amb finalitats diverses per a complementar una impermeabilització 

realitzada amb membrana.  

S'han considerat els elements següents:  

- Col·locació de raconera de llistó de fusta de pi, de secció triangular amb tacs d'expansió cada 

- Formació de matarracó amb morter de ciment elaborat a l'obra 

- Col·locació de làmina de neoprè per a protecció de membranes front a les càrregues puntuals 

- Formació d'arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter 

de ciment i acabat remolinat  

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

Formació de matarracó amb morter:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució del matarracó 

- Curat del morter  

Arrebossat a bona vista:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del morter 

- Acabat de la superfície 

- Curat del morter 

- Repàs i neteja final  

FORMACIÓ DE MATARRACÓ AMB MORTER:  

En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.  

Ha de ser continu i ha de cobrir tota la llargària del racó.  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

ARREBOSSAT A BONA VISTA:  

En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Gruix de l'arrebossat:  1,1 cm  

Granulometria de la sorra del morter: 

+---------------------------------+ 

¦Tamís en mm ¦% pes que hi passa  ¦ 
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¦------------¦--------------------¦ 

¦   2,50     ¦     100            ¦ 

¦   1,25     ¦    30-100          ¦ 

¦   0,63     ¦    15-70           ¦ 

¦   0,32     ¦     5-50           ¦ 

¦   0,16     ¦     0-30           ¦ 

¦   0,08     ¦     0-15           ¦ 

+---------------------------------+  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  

- Planor:  ± 5 mm/m  

- Aplomat:  ± 5 mm/m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

FORMACIÓ DE MATARRACÓ O ARREBOSSAT:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si, un cop 

executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer 

les parts afectades.  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície.  

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant l'adormiment.  

ARREBOSSAT:  

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució 

de l'arrebossat.  

S'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.  

S'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.  

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi 

adormit.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

RACONERA O MATARRACÓ:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

ARREBOSSAT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a forats amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com són ara, bastiments 

que s'hagin embrutat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
K7Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
K7Z2 -  PROTECCIONS PER A MEMBRANES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de capa de protecció per a membrana.  

S'han considerat els elements següents:  

- Capa de morter de ciment d'1 a 3 cm de gruix i acabat remolinat 

- Capa de morter sintètic de resines epoxi d'1 cm de gruix. 

- Capa de rajola ceràmica comuna col·locada amb morter  

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

Capa de protecció de morter:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 



PROJECTE EXECUTIU  
REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92 
 
 

 

 

 Pàgina:  234 
 

- Aplicació del morter 

- Acabat de la superfície, en el seu cas 

- Curat del morter  

CONDICIONS GENERALS:  

Els junts de dilatació han de coincidir amb els del suport de la membrana.  

Toleràncies d'execució:  

- Nivells:  ± 10 mm  

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER:  

La capa de protecció acabada ha de ser plana i llisa.  

La fondària dels junts ha de ser igual al gruix de la capa.  

Junts de retracció:  

- Fondària:  

+----------------------------+ 

¦Gruix de la capa ¦Fondària  ¦ 

¦      (cm)       ¦  (cm)    ¦ 

¦-----------------¦----------¦ 

¦       1         ¦>= 0,3    ¦ 

¦       2         ¦>= 0,7    ¦ 

¦       3         ¦>= 1,0    ¦ 

+----------------------------+  

- Amplària:  Aprox. 0,4 cm  

- Separació entre els junts:  <= 5 m  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 10 mm/2 m  

     - Gruix: 

+------------------------------+ 

¦Gruix de la capa ¦Tolerància  ¦ 

¦     (cm)        ¦   (mm)     ¦ 

¦-----------------¦------------¦ 

¦      1          ¦   ± 2      ¦ 

¦      2          ¦   ± 5      ¦ 

¦      3          ¦   ± 7      ¦ 

+------------------------------+  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

La membrana per protegir ha de ser neta de matèries que en dificultin l'adherència.  

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER:  

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura entre 5°C i 25°C, sense pluja.  

Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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K7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS 
 
K7Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
 
K7Z3 -  REFORÇOS PER A MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Reforç de membrana realitzat amb làmina impermeable.  

S'han considerat els tipus següents:  
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- Puntual  

- Lineal  

- Superficial  

S'han considerat els tipus de làmina següents:  

- Làmina bituminosa protegida o no  

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

- Fixada amb adhesiu  

- Adherida amb oxiasfalt  

- Adherida en calent prèvia emprimació  

- Autoadherida  

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

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de la imprimació en el seu cas 

- Fixació de la làmina  

CONDICIONS GENERALS:  

El reforç puntual es resol amb una peça retallada de làmina, el reforç lineal ha d'estar format 

per una banda recta i d'amplària constant.  

La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser la indicada 

a la Documentació Tècnica o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF.  

Els diferents trams del reforç han de quedar soldats entre ells o adherits, en el cas de làmines 

de cautxú-butil.  

El reforç ha de quedar adherit al suport en tota la superfície.  

Amplària del reforç lineal:  50 cm  

Cavalcament: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦Tipus de reforç      ¦ Cavalcament                            ¦ 

¦---------------------¦----------------------------------------¦ 

¦Puntual              ¦ >= 10 cm                               ¦ 

¦Lineal o superficial ¦ Vertical                      ¦>=15 cm ¦ 

¦                     ¦ Horitzontal                   ¦>=10 cm ¦ 

¦                     ¦ En elements de desguàs        ¦>=10 cm ¦ 

¦                     ¦ Entre reforços de cautxú-butil¦>=10 cm ¦ 

+--------------------------------------------------------------+  

Toleràncies d'execució:  

- Cavalcaments:  

- Làmines bituminoses:  ± 20 mm 

- Làmines de PVC o cautxú-butil:  ± 10 mm  

- Amplària del reforç lineal:  ± 50 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre 5°C i 35°C.  

El suport ha de ser net.  

Característiques del suport:  

- Rugositats:  

- Làmines bituminoses:  <= 1 mm 

- Làmines de PVC:  <= 1/3 del gruix de la làmina  

- Humitat:  <= 5%  

En el cas que s'hagi de tractar el suport amb una mà d'emprimació, aquesta s'ha d'aplicar abans 

de col·locar el reforç.  

Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  

Previament a l'execució de les unions entre làmines de cautxú-butil, s'ha de netejar amb benzina 

les zones a unir.  

Cal assegurar-se de la compatibilitat del material de l'element a reforçar amb la temperatura 

d'aplicació de la làmina de reforç, amb la temperatura d'aplicació de l'oxiasfalt o amb l'adhesiu 

de base quitrà, segons quin sigui el sistema de col·locació del reforç.  

El reforç col·locat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials, i en les làmines 

no protegides, del sol.  

Les condicions generals del procés constructiu són les mateixes que les fixades al plec de condicions 

per a les membranes que es reforcen.  

El reforç adherit en calent, s'ha d'adherir per pressió, un cop estovat el betum propi en aplicar 

calor.  

En el reforç adherit amb oxiasfalt, l'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 

200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

LÀMINES BITUMINOSES:  

* UNE 104402:1990 Membranas para la impermeabilización de cubiertas realizadas con materiales 

bituminosos y bituminosos modificados. Clasificación, designación y constitución.  
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K8 -  REVESTIMENTS 
 
K81 -  ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX 
 
K811 -  ARREBOSSATS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K81136K4. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, 

aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb 

morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Arrebossat esquerdejat  

- Arrebossat a bona vista  

- Arrebossat reglejat  

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

Arrebossat esquerdejat:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Cura del morter  

Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Cura del morter 

- Repassos i neteja final  

ARREBOSSAT:  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient 

per tal que no s'esquerdi.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no 

hi ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.  

Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, 

forats o d'altres defectes.  

Gruix de la capa:  

- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  

- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  

- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  

Arrebossat reglejat:  

- Distància entre mestres:  <= 150 cm  

Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  

- Planor:  

- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 

- Acabat a bona vista:  ± 5 mm 

- Acabat reglejat:  ± 3 mm  

- Aplomat (parament vertical):  

- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

- Nivell (parament horitzontal):  
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- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 

- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:  

- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat 

del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes 

condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.  

Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als 

paraments situats a l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.  

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  

ARREBOSSAT:  

S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució 

del revestiment.  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.  

Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i 

als racons.  

Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, 

racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.  

Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre 

els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.  

Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.  

El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.  

Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  

No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi 

adormit.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ARREBOSSAT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents: 

En paraments verticals:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%  

En paraments horitzontals:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer 

els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  

aquests paraments.  

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments 

que s'hagin embrutat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Control d'execució de les mestres  

- Acabat de la superfície  

- Repassos i neteja final  

- Inspecció visual de la superfície acabada.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Repassos i neteja final  

- Inspecció visual de la superfície acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
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Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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K8 -  REVESTIMENTS 
 
K81 -  ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX 
 
K812 -  ENGUIXATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Enguixats aplicats en paraments interiors.  

S'han considerat els tipus següents:  

- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no  

- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no  

- Formació d'aresta o de racó  

- Execució de reglada de sòcol  

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

Enguixat a bona vista:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Repassos i neteja final  

Enguixat reglejat:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de les mestres 

- Aplicació del revestiment 

- Acabat de la superfície 

- Repassos i neteja final  

Formació d'aresta o de racó:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució de l'aresta o del racó 

- Acabat de la superfície  

Execució de la reglada de sòcol:  

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Execució dels tocs 

- Aplicació del guix 

- Acabat de la superfície  

CONDICIONS GENERALS:  

Ha de quedar ben adherit al suport.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), 

no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.  

La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada.  

L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments.  

El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els paraments.  

El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos 

paraments.  

Gruix de l'enguixat:  1,2 cm  

Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):  

- Enguixat a bona vista:  >= 50 

- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55  

Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:  

- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm  

- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:  

+-----------------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦               ¦              Tipus enguixat             ¦ 

¦Parament     ¦               ¦-----------------------------------------¦ 

¦             ¦               ¦    A bona vista    ¦      reglejat      ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 
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¦Vertical     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 

¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 

¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦             ¦Aplomat /planta¦     ± 10mm         ¦        5mm         ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Corbat       ¦Curvatura      ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦ 

¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Horitzontal  ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 

¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 

¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦             ¦Nivell previst ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 

¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦Inclinat     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦         -          ¦ 

¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m      ¦ 

¦             ¦---------------¦--------------------¦--------------------¦ 

¦             ¦Inclinació     ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm         ¦ 

¦             ¦prevista       ¦                    ¦                    ¦ 

+-----------------------------------------------------------------------+  

En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes exigides 

als paraments que els formen.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  

Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi 

tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim.  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  

Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben 

horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats 

i als sòcols.  

En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix.  

En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que s'utilitzi 

ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments.  

Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  

No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.  

S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  

ACABAT LLISCAT:  

En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en 

dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat.  

En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en 

dues operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat.  

El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada 

feta amb aquesta finalitat.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

ENGUIXAT:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 

30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha 

d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que 

s'hagin embrutat.  

FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals formin 

part, d'acord amb els criteris següents:  

- Llargàries <= 1 m:  No es dedueixen 

- Llargàries > 1 m:  Es dedueix el 100%  

Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat  

- Neteja i preparació de la superfície de suport  

- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat  

- Aplicació del revestiment  

- Acabat de la superfície  

- Formació d'arestes i reglades de sòcol  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Repassos i neteja final  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  
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K874 -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA D'ELEMENTS D'ACER 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Neteja i preparació de superfície d'elements d'acer, amb sistemes diferents, per a aplicar 

posteriorment els recobriments d'acabat.  

S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  

- Graus de preparació de les superfícies d'acer 

- Neteja amb raig de sorra i eliminació d'òxid amb detergent 

- Passivat de perfils laminats  

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

Graus de preparació de les superfícies d'acer:  

- Rascat manual curós amb rasquetes de metall dur 

- Raspallat manual curós amb raspall de filferro 

- Eliminació de la pols resultant 

- Neteja de la zona de treball i càrrega manual la runa  

Neteja amb raig de sorra i detergent:  

- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 

- Aplicació de raig de sorra 

- Aplicació del producte de neteja en successives aplicacions 

- Neteja de la zona de treball  

Passivat:  

- Neteja i preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació de l'emprimació 

- Aplicació del morter en dues capes  

GRAUS DE PREPARACIÓ:  

Grau St2: La superfície presenta una suau brillantor metàl·lica. 

Grau St3: La superfície presenta una clara brillantor metàl·lica.  

NETEJA I PREPARACIÓ:  

La superfíce ha de quedar neta, sense greixos, òxid ni restes de materials adherits.  

PASSIVAT:  

El morter ha de cobrir completament la superfície, sense deixar bosses ni porus.  

El morter ha d'estar adherit a la base.  

Gruix de la capa: >= 0,5 mm, <= 1 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.  

S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.  
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Si s'utilitza projecció de sorra s'han de protegir els elements que no s'han de tractar, i s'ha 

de fer un sistema de recollida de la sorra projectada.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF.  

GRAUS DE PREPARACIÓ:  

El rascat i el raspallat es realitzarà en una direcció, un cop acabat es repetirà en sentit 

perpendicular  

PASSIVAT:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 

h abans i s'han de refer les parts afectades.  

El suport ha d'estar net, sense greixos, olis o restes de ciment.  

S'ha d'aplicar una capa d'imprimació per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el 

morter.  

Si el producte s'aplica en vàries capes, no s'ha d'aplicar una capa si l'anterior no esta completament 

seca.  

El morter s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant i s'ha d'aplicar abans del temps 

màxim establert.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT.  

Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NETEJA I PREPARACIÓ I PASSIVAT:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

GRAUS DE PREPARACIÓ:  

UNE-EN ISO 8501-1:2008 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de pinturas y 

productos relacionados. Evaluación visual de la limpieza de las superficies. Parte 1: Grados de 

óxido y de preparación de substratos de acero no pintados después de eliminar totalmente los 

recubrimientos anteriores. (ISO 8501-1:2007).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K87 -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
 
K878 -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials diversos. 

El sistema de neteja a utilitzar dependrà del tipus de pedra, del seu estat de conservació i de 

la naturalesa de les substàncies que es vulguin eliminar.  

S'han considerat els tipus de neteja següents:  

- Sistemes a base d'aigua:  

- Aigua nebulitzada 

- Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès 

històric-artístic) 

- Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic) 

- Apòsits aquosos amb materials absorvents  

- Sistemes a base de detergents o productes químics:  

- Agents quelants en suspensió en un gel 

- Resines d'intercanvi iònic 

- Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants.  

- Sistemes abrasius 

- Sistemes manuals  

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

- Preparació de la superfície a netejar 

- Protecció de la resta de la façana 
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- Execució de les operacions pròpies de la neteja 

- Repàs i neteja final  

Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra 

on intervenen conservadors-restauradors:  

- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 

- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 

- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  

- Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix 

- Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà 

- Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt  

CONDICIONS GENERALS:  

En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb 

decoloracions. No ha de quedar alterada la textura superficial del parament.  

La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha de restablir 

el transport d'aigua en fase de vapor, ha de facilitar l'absorció dels productes de conservació 

en les successives etapes de tractament, no ha de produir un canvi de color, ni s'ha de percebre 

cap canvi de rugositat de la superfície. No ha de deixar sals en la superfície, ni produir cap 

substància nociva per a la futura conservació. Els mètodes han de ser fàcils de controlar pel tècnic 

restaurador.  

El tractament d'extracció de sals solubles s'ha de repetir fins aconseguir el grau de conducció 

adequat.  

El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h 

i sense pluja.  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 

h abans i s'han de refer les parts afectades.  

No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan hi 

hagi perill de migració de sals a la superfície o formació de taques.  

S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el 

material net sense deteriorar immediata o posteriorment l'estructura interna del suport sobre el 

que s'aplica.  

Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la façana per 

veure l'efecte de la neteja sobre el material.  

En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els elements més 

dèbils de la façana o els que no es netegen.  

En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que l'element 

a netejar  

Els procediments de neteja amb gels no s'han d'aplicar en pedres molt poroses o molt deteriorades.  

S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF.  

Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a 

netejar.  

SISTEMES A BASE D'AIGUA:  

S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures.  

S'ha de recollir l'aigua de neteja cada 2 m d'alçària, per evitar el rentat excessiu de la pedra 

inferior per escorriment.  

Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja.  

Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de l'aixeta 

s'han de fer anàlisis del contingut de clorurs, sulfats i nitrats.  

La nebulització s'ha de practicar a temperatura ambient, l'aigua no ha d'exercir cap força mecànica, 

ha d'actuar en fase de caiguda i no ha d'impactar directament sobre la superfície de la pedra. No 

s'ha de practicar sobre pedres molt poroses o molt alterades.  

SISTEMES A BASE DE DETERGENTS O PRODUCTES QUÍMICS:  

No s'han de netejar pedres calcàries amb productes amb PH inferior a 7,5. 

No s'han de netejar pedres àcides amb compostos bàsics. 

S'ha de recollir l'aigua de la neteja i de l'esbandida evitant que rellisqui per tot el parament.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ SALS SOLUBLES 

O RASPATLLAT DE PARAMENT:  

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  
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Deducció de la superfície corresponent a obertures:  

- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%  

NETEJA AMB BISTURÍ:  

dm2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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K8 -  REVESTIMENTS 
 
K89 -  PINTATS 
 
K898 -  PINTAT DE PARAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K898D620. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

S'han considerat els tipus de superficies següents:  

- Superfícies de ciment, formigó o guix  

S'han considerat els elements següents:  

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes)  

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

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 

de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 

composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  

PINTAT A L'ESMALT:  

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 

h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 

del fabricant.  

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 

diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 

i després de l'aplicació.  
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No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:  

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  

El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de 

tenir una humitat inferior al 6% en pes.  

S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.  

Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:  

- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu) 

- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)  

En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:  

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 

30 cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha 

d'amidar expressament. 

Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin 

embrutat.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície a pintar.  

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
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K8 -  REVESTIMENTS 
 
K89 -  PINTATS 
 
K89B -  PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K89B5BJ0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

S'han considerat els tipus de superficies següents:  

- Superfícies de fusta  

- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)  

S'han considerat els elements següents:  

- Estructures 

- Paraments 

- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres) 

- Elements de protecció (baranes o reixes)  

- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana  

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

- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació 

de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la 

composició de la pintura d'acabat 

- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.  

Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.  

PINTAT A L'ESMALT:  

Gruix de la pel·lícula seca del revestiment:  >= 125 micres  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 

- Humitat relativa de l'aire > 60%  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 

h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions 

del fabricant.  

No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF.  

Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament 

diluïda, segons les instruccions del fabricant.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 

i després de l'aplicació.  

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  

SUPERFÍCIES DE FUSTA:  

La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.  

El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, 

ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.  

S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes 

característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.  

Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla, 

segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar 

la pols.  

SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.  

En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de 

desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La 

segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:  

PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:  

m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.  

PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:  

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:  

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Inspecció visual de la superfície a pintar.  

- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  

- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual de la unitat acabada.  

En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  

Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
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K8 -  REVESTIMENTS 
 
K8B -  TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ 
 
K8B1 -  HIDROFUGATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Preparació i aplicació d'un recobriment protector sobre superfícies de materials diversos 

mitjançant diferents capes aplicades en obra.  

S'han considerat els tractaments següents:  

- Recobriment hidrofugant o hidrorrepelent aplicat sobre paraments verticals exteriors amb la 

finalitat d'incrementar la resistència del suport a la penetració de l'aigua.  

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

Hidrofugació o anticarbonatació de paraments:  

- Neteja i preparació de la superfície a tractar 

- Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície ha de quedar totalment coberta pel revestiment protector.  

Ha de tenir la dotació prevista.  

El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides 

a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.  

HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS:  

No ha de quedar alterat el color original de la superfície tractada  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 

h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  

La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.  

El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i 

l'autorització de la DF.  

S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant 

i després de l'aplicació.  

HIDROFUGACIÓ DE PARAMENTS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures superiors a 35ºC 

- Humitat relativa de l'aire superior a 85%  
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No es pot hidrofugar sobre suports sobreescalfats o amb rosada.  

S'han d'eliminar els elements de poca adherència i les incrustacions, mitjançant el raspallat.  

Abans de l'aplicació del producte, el suport s'ha de tractar amb una capa d'imprimació penetrant 

i segelladora.  

Si el parament s'ha tractat prèviament amb algun producte, el tractament a aplicar ha de ser 

compatible amb aquell.  

Si prèviament s'ha utilitzat un consolidant per tractar el parament, s'han de deixar passar quinze 

dies abans d'aplicar l'hidrofugant.  

Es farà un assaig previ sobre una petita superfície del parament a tractar per tal de comprovar 

que l'hidrofugant escollit té el següent comportament:  

- Redueix l'absorció d'aigua en més d'un 70% 

- És compatibles amb el material sobre el que s'aplica 

- Reversible 

- Admet posteriors aplicacions de consolidants e hidrorrepelents, en el cas que fos necessari 

- No forma barreres de vapor 

- És transpirable en el sentit dintre-fóra i impermeable en el sentit fora-dintre 

- No altera el color del material sobre el que s'aplica  

El nombre de capes a aplicar es farà en funció de la porositat del suport.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.  

Deducció de la superfície corresponent a obertures:  

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50% 

- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K8 -  REVESTIMENTS 
 
K8J -  CORONAMENTS 
 
K8J3 -  CORONAMENTS DE PARETS AMB PECES DE PEDRA ARTIFICIAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K8J34C7L. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació del remat superior d'una paret.  

S'han considerat els tipus de peces següents:  

- Pedra natural o artificial collada amb morter  

S'han considerat els tipus de morter següents per a la col·locació:  

- Morter mixt o de ciment  

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

- Neteja i preparació de la superfície de suport 

- Replanteig de l'aresta de coronament 

- Col·locació de les peces 

- Segellat dels junts 

- Neteja del parament  

CONDICIONS GENERALS:  

A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  

Ha de tenir el color i la textura uniformes.  

Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor prevista 

a la DT.  

Els junts entre les peces han d'estar reblerts.  

Els junts han de ser estancs.  

La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba 
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immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.  

En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de sobresortir 

respecte a l'acabat de la paret.  

Ha de tenir junts de dilatació necessaris per a garantir l'estabilitat de l'element, els quals ha 

de complir amb les especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent.  

S'han de respectar els junts estructurals.  

Pendent (Façanes):  >= 10º  

Volada del trencaaigües:  >= 2 cm  

Distància entre junts de dilatació:  

- Pedra artificial, natural o morter de ciment:  <= cada dues peces 

- Ceràmica:  <= 2 m  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m  

CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ:  

Els junts entre les peces han d'estar reblerts amb beurada de ciment blanc i, eventualment, 

colorants, si la DF no especifica d'altres condicions.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  

- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C  

- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 

h abans i s'han de refer les parts afectades.  

Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat 

necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha d'humitejar.  

CORONAMENT DE PECES DE PEDRA O FORMIGÓ:  

Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  

La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.  

La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

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

Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K9 -  PAVIMENTS 
 
K93 -  SOLERES I RECRESCUDES 
 
K936 -  SOLERES DE FORMIGÓ 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.  

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Muntatge d'encofrats 

- Col·locació del formigó 

- Execució de junts de dilatació i formigonament 

- Protecció del formigó fresc i curat 

- Desmuntatge dels encofrats  

CONDICIONS GENERALS:  

No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats. 

La superfície acabada ha d'estar reglejada. 

Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.  

Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària 

i han d'estar plens d'un material flexible. 
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Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els 

junts de retracció.  

La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  

Toleràncies d'execució:  

- Gruix: - 10 mm, + 15 mm  

- Nivell:  ± 10 mm  

- Planor:  ± 5 mm/3 m  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

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

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

Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir 

la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:  

- 15 dies en temps calorós i sec 

- 7 dies en temps humit  

El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 

corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K9 -  PAVIMENTS 
 
K9V -  ESGLAONS 
 
K9V3 -  ESGLAONS DE RAJOLA CERÀMICA 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Esglaó format amb peces de pedra, terratzo, formigó o ceràmica, col·locades a truc de maceta amb 

morter.  

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

- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter 

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

- Neteja de l'esglaó acabat  

CONDICIONS GENERALS:  

La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  

L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents.  

L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.  

El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst.  

Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana.  

Toleràncies d'execució:  

- Planor:  ± 4 mm/m 

- Planor de les celles:  ± 2 mm  

- Horitzontalitat:  ± 0,2%  

- Fals escaire:  ± 5 mm  

ESGLAÓ DE CERÀMICA:  

Els junts s'han de reblir amb morter.  

Junts entre peces:  4-10 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.  
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En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò 

executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades.  

Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.  

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del 

morter.  

S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de morter, 

de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter.  

Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc.  

L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó.  

S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

* Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: 

NTE-RSR/1984  Revestimientos de Suelos: Piezas Rígidas.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

K9 -  PAVIMENTS 
 
K9Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
 
K9Z4 -  ARMADURES PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
K9Z4AA15. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 

de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 

a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  

S'han considerat les armadures per als elements següents:  

- Paviments de formigó  

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

- Preparació de la zona de treball 

- Tallat i doblegat de l'armadura 

- Neteja de les armadures 

- Neteja del fons de l'encofrat 

- Col·locació dels separadors 

- Muntatge i col·locació de l'armadura 

- Subjecció dels elements que formen l'armadura 

- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  

CONDICIONS GENERALS:  

Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE 

i l'UNE 36831.  

Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 

s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  

Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  

Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 

substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  

La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que 

totes les barres quedin recobertes de formigó.  

En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  

La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  

Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 

sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  

No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  

Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
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Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  

Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 

garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 

dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  

L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura 

no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 

de l'EHE.  

La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els 

procediments establerts en la UNE 36832.  

La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària 

dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les 

prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  

A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  

L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 

amb els procediments descrits en la UNE 36832.  

No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  

Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  

Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 

especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 

l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  

Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 

posició durant l'abocada i la compactació del formigó.  

Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  

Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en 

mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma 

EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.  

La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  

Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 

inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 

la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 

8.2.1 de la mateixa norma.  

Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen 

part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat 

de la peça.  

Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 

(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  

Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  

La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 

peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  

Toleràncies d'execució:  

- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  

- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  

- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 

- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  

Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 

36831.  

MALLA ELECTROSOLDADA:  

El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 

69.5.2.4 de l'EHE.  

Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  

- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  

(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  

Llargària de la solapa en malles superposades:  

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 

- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 

i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 

en tota la zona.  

No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  

S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni 

filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 

de l'EHE-08  

Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
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l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual 

de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  

En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 

d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

MALLA ELECTROSOLDADA:  

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

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

Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 

(EHE-08).  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  

- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 

següents punts:  

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 

- Rectitud. 

- Lligams entre les barres. 

- Rigidesa del conjunt. 

- Netedat dels elements.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 

l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals 

per aconseguir el nivell de qualitat previst.  

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

KA -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
 
KAQ -  FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS 
 
KAQA -  FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ENTRADA 
 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
KAQAEN96. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, 

etc.  

S'han considerat les portes següents:  

- Exteriors  

- Interiors  

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

- Presentació de la porta 

- Rectificació si cal 

- Col·locació de la ferramenta 

- Fixació definitiva 

- Neteja i protecció  
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CONDICIONS GENERALS:  

La porta ha d'obrir i tancar correctament.  

Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.  

La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.  

Toleràncies d'execució:  

- Horitzontalitat:  ± 1 mm  

- Aplomat:  ± 3 mm  

- Pla previst de la fulla respecte al bastiment:  ± 1 mm 

- Posició de la ferramenta:  ± 2 mm  

PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS  

Franquícia entre les fulles i el bastiment:  <= 0,2 cm  

Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm  

Fixacions entre cada fulla i el bastiment:  >= 3  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

No hi ha condicions específiques del procés constructiu.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 

 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  

Els punts de control més destacables són els següents:  

- Comprovació geomètrica de l'element de tancament 

- Replanteig 

- Col·locació, aplomat i anivellat de l'element 

- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat 

- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas 

- Col·locació dels mecanismes 

- Col·locació dels tapajunts 

- Neteja de tots els elements  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  

Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes 

d'execució.  

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del 

Contractista.  

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  

No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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L -  PARTIDES D'OBRA DE MANTENIMENT D'EDIFICACIÓ 
 
L7 -  IMPERMEABILITZACIONS, AILLAMENTS I JUNTS 
 
L71 -  MEMBRANES AMB LÀMINES BITUINOSES NO PROTEGIDES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

 

Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials 

bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la capa exterior o 

reparació de membranes existents amb làmines bituminoses.  

S'han considerat els tipus de membranes següents:  

Membranes no protegides col·locades adherides:  

- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 

- PA-3: Tres làmines LO-30-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes amb 

una capa d'oxiasfalt. 

- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, intercalada 

- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent 

- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent 

- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 

- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent  

Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora:  

- PN-1: Una làmina LBM-40 

- PN-3: Una làmina LAM-3 

- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent 

- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent 

- PN-8: Una làmina LBM-48  

Membranes amb autoprotecció metàl·lica, col·locades adherides:  

- MA-2: Una làmina LO-30/M-NA, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent 

- MA-3: Una làmina LO-30/M-NA o LBM-30/M-NA, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport 

en calent 

- MA-4: Dues làmines de full d'alumini adherides entre elles i al suport amb màstic modificat MM-IIB  

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

Reparació puntual d'impermeabilització realitzat amb làmina bituminosa:  

- Neteja i preparació del suport 

- Aplicació de l'imprimació en el seu cas 

- Fixació de la làmina  

CONDICIONS GENERALS:  

El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  

La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades 

previstes.  

En la membrana formada per làmines amb autoprotecció, aquestes han de quedar col·locades en la capa 

exterior.  

Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  

Ha de ser estanca.  

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:  

Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.  

La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.  

La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre 

i al voltant de tots els elements que la traspassin. Ha de quedar separada del suport per un feltre 

de polipropilè, la col·locació del qual ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 

condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral de la membrana.  

Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  

Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.  

En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els 

aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.  

Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.  

En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser 

continues.  

Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.  

No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.  

Angles (acord aixamfranat):  

- Base :  >= 5 cm 

- Alçària :  >= 5 cm  
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Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm  

Dotació per capa:  

+---------------------------------------------------+ 

¦           ¦    Denominació    ¦ Dotació per capa  ¦ 

¦           ¦     material      ¦     (kg/m2)       ¦ 

¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 

¦ Component ¦LBM-24             ¦      >= 2,2       ¦ 

¦ membrana  ¦LO-30, LO-30/M     ¦      >= 2,7       ¦ 

¦           ¦LO-40,             ¦      >= 3,6       ¦ 

¦           ¦LBM-30, LBM-30/M   ¦      >= 2,8       ¦ 

¦           ¦LBM-40, LBM-40/G   ¦      >= 3,8       ¦ 

¦           ¦LBM-48             ¦      >= 4,5       ¦ 

¦           ¦LBM-50/G           ¦      >= 4,8       ¦ 

¦           ¦LAM-3              ¦      >= 4,2       ¦ 

¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,124     ¦ 

¦           ¦50 micres          ¦                   ¦ 

¦           ¦Full alumini       ¦      >= 0,2       ¦ 

¦           ¦80 micres          ¦                   ¦ 

¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 

¦Material   ¦Oxiasfalt OA       ¦      >= 1,5       ¦ 

¦adhesió    ¦Màstic modificat   ¦Valor mínim segons ¦ 

¦           ¦MM-II B            ¦capa i/o membrana  ¦ 

¦-----------¦-------------------¦-------------------¦ 

¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦     >= 0,3        ¦ 

¦prèvia     ¦       ED          ¦                   ¦ 

+---------------------------------------------------+  

Desplaçament de les làmines superposades:  

- 2 làmines:  >= 1/2 de l'amplària de la làmina 

- 3 làmines:  >= 1/3 de l'amplària de la làmina 

- 4 làmines:  >= 1/4 de l'amplària de la làmina  

Toleràncies d'execució:  

- Nivells:  ± 15 mm  

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  

La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida 

en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret.  

Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, 

compresible i compatible químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de 

ser contínua sobre el junt.  

Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana, han 

d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de condicions.  

Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm 

Cavalcaments membranes d'una làmina:  

- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm 

- Pendents > 0 o làmines sense protecció:  

- Longitudinals:  >= 8 cm 

- Transversals:  >= 10 cm  

Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm  

Toleràncies d'execució:  

- Cavalcaments:  ± 20 mm  

REPARACIÓ PUNTUAL D'IMPERMEABILITZACIÓ:  

La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser la indicada 

a la Documentació Tècnica o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF.  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

 

CONDICIONS GENERALS:  

Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per membranes 

amb làmines tipus LBM o els 5°C per a la resta, i els 35°C.  

S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta 

estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.  

La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.  

Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca.  

No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.  

Característiques del suport:  

- Pendent:  

- PA-2, PA-3, PA-5:  1-10% 

- PA-6, PA-7: 1-15% 

- PA-8 PA-9:  0-15% 

- PN-1 PN-3, PN-6:  1-5% 
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- PN-7 PN-8:  0-5% 

- GA-1,GA-2,GA-5,GA-6:  >= 1% 

- MA-2:  >= 10% 

- MA-3:  >= 5% 

- MA-4:  5-15% 

- GF-1:  >= 20% 

- GF-2:  >= 15%  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  

- Rugositats:  <= 1 mm  

- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa  

- Humitat:  <= 5%  

En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents:  

- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 

- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 

- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament 

compatibles  

Incompatibilitats entre la membrana i el suport:  

- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques 

de poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàltic 

- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la 

membrana  

El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals 

que sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques 

i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana 

sobre les plaques, pel que és necessari que les membranes i plaques siguin compatibles entre elles.  

El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components.  

Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides 

s'han de protegir, també, del sol.  

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  

Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina:  

- LBM:  Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor 

- LAM -3:  Amb adhesiu  

Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, 

un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor.  

MEMBRANA ADHERIDA:  

Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.  

No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza in 

situ amb màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques d'aïllament 

tèrmic recobertes d'oxiasfalt.  

L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos 

els acabaments i acords amb punts singulars.  

Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  

LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:  

Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han 

de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi.  

La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred. En aquest cas cal aplicar escalfor 

a mida que es desenrotlla.  

L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C 

en caldera.  

REPARACIÓ PUNTUAL D'IMPERMEABILITZACIÓ:  

Cal assegurar-se de la compatibilitat de la làmina amb la resta de components de la 

impermeabilització.  

Cal assegurar-se de la compatibilitat del material de l'element a reparar amb la temperatura 

d'aplicació de la làmina, amb la temperatura d'aplicació de l'oxiasfalt o amb l'adhesiu de base 

quitrà, segons quin sigui el sistema de col·locació.  

L'operació de reparació s'ha de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre 

la resta de components de la impermeabilització.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  

Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  

- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 

- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments 

o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que 

normalment conformen la unitat  

Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

 

NORMATIVA GENERAL:  

* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y 

bituminosos modificados.  

UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con 

membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización 

y mantenimiento.  
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

AMIDAMENTS Pàg.: 1

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  OBRA 01
TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓCAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Redacció de pla de muntatge, utilització i desmuntatge de bastida1 SS1200001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Quadre principal per a instal·lació elèctrica d'obra format per 3 caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit
de ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador
d'intensitat i 6 endolls bipolars (II+T)

2 7G111111

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor
automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (II+T)

3 7G121111

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  OBRA 01
PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVESCAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat
segons UNE-EN 812

1 H1411115

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 H1421110

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169

3 H1423230

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

4 H1432012

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

5 H1451110

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç6 H1456821

EUR



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica

7 H1462241

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

8 H1463253

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

9 H1473203

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb
fixació amb tac mecànic

10 H147L015

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a sirga de cinturó de seguretat11 H147RA00

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Samarreta de treball, de cotó12 H1484110

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340

13 H1483243

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340

14 H1481242

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

15 H1482222

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340

16 H1489690

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340

17 H1487460
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

AMIDAMENTS Pàg.: 3

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix,
amb el desmuntatge inclòs

18 H1532581

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix,
amb el desmuntatge inclòs

19 H1533591

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Protector regulable per a serra circular, col·locat20 H15A7001

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge inclòs

21 H153A9F1

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

h Formació en Seguretat i Salut22 H15Z1004

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m23 H15B3003

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb muntura universal, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
homologades segons UNE-EN 1731

24 H1426160

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

25 H142AC60

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent,
per a acoblar al casc amb arnès dielèctric

26 H142BA00

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458

27 H1433115

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 14028 H1445003

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

EUR



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

AMIDAMENTS Pàg.: 4

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 40529 H1441201

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F530 H147A300

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420

31 H1459630

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  OBRA 01
SENYALITZACIÓ PROVISIONALCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a zona exclosa o zona exclusiva de trànsit, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

1 HBB22641

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma circular amb cantells i banda
transversal descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per
ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 HBBAA005

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc,
diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs

3 HBBAB117

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

4 HBBAC007

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

5 HBBAC017

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control elèctric, adherit6 HBBAE001

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat
major 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

7 HBBAF007
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PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

AMIDAMENTS Pàg.: 5

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària8 HBC12100

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclòs9 HBBZ1111

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclòs10 HBC19081

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  OBRA 01
EQUIPAMENTSCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs1 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball2 HQUA1100

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs3 HQU2GF01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de Mòdul prefabricat per a despatxos i magatzems de 3.7x2.3x2.3 m
de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de
lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

4 HQU1E350

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

mes Mòdul prefabricat per a despatxos i magatzems de 3.7x2.3x2.3 m de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm
de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre
i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

5 HQU1A500

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000
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ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

AMIDAMENTS Pàg.: 6

h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions6 HQUZM000

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

EUR



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  01

CAPÍTOL TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SS1200001 u Redacció de pla de muntatge, utilització i desmuntatge de bastida
(P - 50)

1,000200,00 200,00

2 7G111111 u Quadre principal per a instal·lació elèctrica d'obra format per 3
caixes de doble aïllament de 270x180x170 mm, tallacircuit de
ganiveta, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor
diferencial, comptador d'energia trifàsic, transformador d'intensitat
i 6 endolls bipolars (II+T) (P - 1)

1,000665,68 665,68

3 7G121111 u Quadre secundari per a instal·lació elèctrica d'obra format per 1
caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor
automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls
bipolars (II+T) (P - 2)

1,000276,99 276,99

CAPÍTOLTOTAL 01.01 1.142,67

OBRA ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  01

CAPÍTOL PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons
UNE-EN 812 (P - 3)

5,00011,82 59,10

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)

5,0005,99 29,95

3 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura
universal de barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors
circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 5, homologades
segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 (P - 5)

5,0005,07 25,35

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 9)

5,00018,51 92,55

5 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 13)

5,0001,13 5,65

6 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç (P - 14)

3,00035,21 105,63

7 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl·lica (P - 16)

5,00013,05 65,25

8 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera
reforçada, homologades segons DIN 4843 (P - 17)

4,00061,14 244,56

9 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE (P - 18)

3,000115,35 346,05

10 H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra
caiguda d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació
amb tac mecànic (P - 20)

5,00022,18 110,90

11 H147RA00 m Corda de poliamida d'alta tenacitat, de 16 mm de diàmetre, per a
sirga de cinturó de seguretat (P - 21)

5,0005,11 25,55
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PRESSUPOST Pàg.: 2

12 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 25) 5,0002,20 11,00

13 H1483243 u Pantalons de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologats segons UNE-EN 340 (P - 24)

5,0007,50 37,50

14 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques interiors,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 22)

3,00019,74 59,22

15 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340 (P - 23)

5,0006,31 31,55

16 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó
(65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques, homologada
segons UNE-EN 340 (P - 27)

4,00013,22 52,88

17 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu,
homologat segons UNE-EN 340 (P - 26)

4,0005,49 21,96

18 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

5,0005,56 27,80

19 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)

3,0007,56 22,68

20 H15A7001 u Protector regulable per a serra circular, col·locat (P - 31) 3,000166,12 498,36

21 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i
amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

5,00023,06 115,30

22 H15Z1004 h Formació en Seguretat i Salut (P - 33) 5,0000,24 1,20

23 H15B3003 u Escala portàtil dielèctrica de fibra de vidre i llargària 3,2 m (P - 32) 3,000141,38 424,14

24 H1426160 u Ulleres de seguretat per a protecció de riscs mecànics, amb
muntura universal, amb visor de malla de reixeta metàl·lica,
homologades segons UNE-EN 1731 (P - 6)

5,0005,28 26,40

25 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà
i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 7)

5,0008,15 40,75

26 H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a
l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric (P - 8)

5,0007,25 36,25

27 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de
seguretat, homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i
UNE-EN 458 (P - 10)

5,00014,94 74,70

28 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons
UNE-EN 140 (P - 12)

5,0001,60 8,00

29 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 11)

5,0000,77 3,85

30 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a
una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5 (P - 19)

3,00096,25 288,75

31 H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre
interior de cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort,
homologats segons UNE-EN 407 i UNE-EN 420 (P - 15)

5,0006,77 33,85

CAPÍTOLTOTAL 01.02 2.926,68
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OBRA ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  01

CAPÍTOL SENYALITZACIÓ PROVISIONAL04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBB22641 u Placa amb pintura reflectant de 25x145 cm, per a zona exclosa o
zona exclusiva de trànsit, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P -
34)

3,00096,35 289,05

2 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal
descendent d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre
29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

3,00034,67 104,01

3 HBBAB117 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

3,0009,53 28,59

4 HBBAC007 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

3,0009,28 27,84

5 HBBAC017 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma
rectangular o quadrada, costat major 10 cm, per ser vista fins 3 m
de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 38)

3,0009,50 28,50

6 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre
de control elèctric, adherit (P - 39)

3,0005,52 16,56

7 HBBAF007 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre
fons groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major
10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 40)

3,00031,02 93,06

8 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 42) 3,0006,03 18,09

9 HBBZ1111 m Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col·locat a
terra clavat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

3,00010,32 30,96

10 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)

3,0000,50 1,50

CAPÍTOLTOTAL 01.04 638,16

OBRA ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  01

CAPÍTOL EQUIPAMENTS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 46)

1,00059,29 59,29

2 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 48)

1,000114,45 114,45

3 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 47)

1,00054,63 54,63

4 HQU1E350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de Mòdul
prefabricat per a despatxos i magatzems de 3.7x2.3x2.3 m de
plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 45)

1,000200,62 200,62

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 4

5 HQU1A500 mes Mòdul prefabricat per a despatxos i magatzems de 3.7x2.3x2.3 m
de plafó d´acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d´acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 44)

6,000150,00 900,00

6 HQUZM000 h Mà d'obra per a neteja i conservació de les instal·lacions (P - 49) 10,00016,35 163,50

CAPÍTOLTOTAL 01.05 1.492,49

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 TREBALLS PREVIS D'IMPLANTACIÓ 1.142,67
Capítol 01.02 PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL.LECTIVES 2.926,68
Capítol 01.04 SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 638,16
Capítol 01.05 EQUIPAMENTS 1.492,49

01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  Obra 6.200,00

6.200,00

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 6.200,00
6.200,00

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

6.200,00PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

372,006 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 6.200,00.................................................................................

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 6.200,00.............................................................................. 806,00

Subtotal 7.378,00

21 % IVA SOBRE 7.378,00................................................................................................................. 1.549,38

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 8.927,38€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( VUIT MIL NOU-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS )

Joan Lopez Vilà
Arquitecte Municipal
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C -  MAQUINÀRIA 
 
C1 -  MAQUINÀRIA 
 
C1Z -  MAQUINÀRIA AUXILIAR PER A SEGURETAT I SALUT O DESPESES INDIRECTES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
C1ZQE350,C1Z13000. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.  

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad 

y de salud en las obras de construcción.  

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

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  

Orden de 7 de junio de 1973 por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF, «Instalaciones de 

Fontanería: Agua fría».  

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

el Trabajo.  

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

y salud en los lugares de trabajo.  

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos 

relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 

664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 

con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.  

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

Construcción, Vidrio y Cerámica.  

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

Tensión. REBT 2002  

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

en la indústria de la construcción.  

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

edificación  

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B -  MATERIALS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A1 -  FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0A14200. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. Caracterisicas 
generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre el alambre. 
Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0A6 -  TACS I VISOS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0A62F00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o 

per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida pel cargol. 

S'han considerat els següents tipus: 

- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 

- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 

- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i tap de 

cautxú 

- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 

Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements. 

El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 

Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 

El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 

Cementació del vis:  > 0,1 mm 

 TAC QUÍMIC: 

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 
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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 d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B2 -  ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0B27000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

 Acer per a armadures passives d’elements de formigó: 

 S'han considerat els elements següents: 

- Barres corrugades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra pú blica, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, 

exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes 

aplicables als estats membres de la Unió  Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 

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

Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 

Els productes d’acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 

L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial. 
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Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d’armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  

Les  barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg de tota la 

llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d’estar uniformement espaiades. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 

corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Diàmetre nominal:  s’ha d’ajustar als valors  especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 

     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 

     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 

 - Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l’especificat en l’apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080. 

- Mas sa per metre: El valor nominal ha de ser l’especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació  amb el diàmetre 

nominal i l’àrea nominal de la secció transversal 

- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 

- Aptitud al doblegat:  

     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s’ha d’apreciar trencaments o fissures  

     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s’ha  d’apreciar 

trencaments o fissures 

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 

- Tensió d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 

     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 

- Tensió de última d'adherència: 

     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 

     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 

     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 

- Composició química (% en massa): 

+---------------------------------------------------------+ 

¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 

¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 

¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 

¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 

¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 

+---------------------------------------------------------+ 

Ceq = Carboni equivalent 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en un 0,02% 

en massa. 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

BARRES I ROTLLES D’ACER CORRUGAT SOLDABLE: 

El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.1 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals 

- Classe tècnica 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 

corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l’apartat 7.4.2 de la norma 

UNE-EN 10080. 

- Característiques mecàniques de les barres: 

     - Acer soldable (S) 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

               - Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 

               - Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5% 

     - Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD): 

          - Allargament total sota càrrega màxima: 

               - Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 

               - Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0% 

          - Resistència a fatiga: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.d de la EHE-08 

          - Deformació alternativa: Ha de complir l’especificat la taula 32.2.e de la EHE-08 
+----------------------------------------------------------+ 



ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT  
PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CARRETERA DE BARCELONA, 90-92 
 
 

 

 

 Pàgina:  5 
 

¦Designació¦ Lím.elàstic ¦ Càrrega  ¦Allargament ¦ Relació ¦ 

¦          ¦     fy      ¦unitaria  ¦    al      ¦ fs/fy   ¦ 

¦          ¦             ¦trencament¦trencament  ¦         ¦ 

¦          ¦    N/mm2    ¦fs(N/mm2) ¦            ¦         ¦ 

¦----------¦-------------¦----------¦------------¦---------¦ 

¦ B 400 S  ¦  >= 400     ¦ >= 440   ¦  >= 14%    ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 500 S  ¦  >= 500     ¦ >= 550   ¦  >= 12%    ¦ >= 1,05 ¦ 

¦ B 400 SD ¦  >= 400     ¦ >= 480   ¦  >= 20%    ¦ >= 1,20 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

¦ B 500 SD ¦  >= 500     ¦ >= 575   ¦  >= 16%    ¦ >= 1,15 ¦ 

¦          ¦             ¦          ¦            ¦ <= 1,35 ¦ 

+----------------------------------------------------------+ 

- Diàmetre nominal:  S’han d’ajustar a la sèrie següent (mm):   6 – 8 – 10 – 12 – 14 – 16 – 20 – 25 – 32 i 40 mm 

S’ha d’evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d’armadura muntada o elaborada amb soldadura. 

Toleràncies: 

- Massa: 

     - Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 

     - Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

 FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 

Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles 

electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d’elements de connexió 

en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 

Els dià metres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 

5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 

corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques mecàniques: 

     - B 500 T 

          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 

          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 

          - Allargament al trencament:  >= 8% 

          - Relació f/fy:  >= 1,03 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

 Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de diàmetre 

nominal igual o diferent, que es creuen entre sí  perpendicularment i que els seus punts de contacte queden units mitjançant 

soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l’obra. 

 La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d’ambdós. 

Els components d’un panell poden ser  elements simples o aparellats. 

El producte s’ha de designar segons l’especificat en l’apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 

- Descripció de la forma 

- Referència a la norma EN 

- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i sobrellargs 

- Classes tècniques dels acers 

Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o filferros. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, assajades segons la norma 

corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Cà rrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  

(An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o de un dels elements aparellats, en 

malles dobles) 

- Diàmetres relatius dels elements: 

     - Malles simples: dmin <= 0,6 dmáx 

(dmin: diàmetre nominal de l’armadura transversal, dmáx: diàmetre nominal de l’armadura més gruixuda) 

     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 

(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades) 

 - Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 

- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'ú ltima barra longitudinal):  25 mm 

Toleràncies: 
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- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 

- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

 Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de l'ambient. 

Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 

Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar la 

superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 

Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d’origen i la fà brica i una altra que identifica la classe tècnica (segons 

l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s’ha de repetir a intervals <= 1,5 m 

Cada partida d’acer ha d’anar acompanyada d’una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la informació 

següent: 

- Identificació del subministrador 

- Número d’identificació de la certificació d’homologació d’adherència (apartat 32.2 EHE-08) 

- Número de sèrie del full de subministrament 

- Nom de la fàbrica 

- Data d’entrega i nom del peticionari 

- Quantitat d’acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d’acer 

- Diàmetres subministrats 

- Designació dels tipus d’acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Forma de subministrament: barra o rotlle 

- Identificació i lloc de subministrament 

- Sistema d’identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 

- Classe tècnica segons l’especificat en l’apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 

- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 

 El fabricant ha de facilitar un certificat d’assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on s’ha 

d’incloure la informació següent: 

- Data d’emissió del certificat 

- Certificat de l’assaig de doblegat-desdoblegat 

- Certificat de l’assaig de doblegat simple 

- Certificat de l’assaig de fatiga en acers tipus SD 

- Certificat de l’assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 

- Certificat d’homologació d’adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d’adherència mitjançant l’assaig de la 

biga 

     - Marca comercial de l’acer 

     - Forma de subministrament: barra o rotlles 

En Malle s electrosoldades, s’ha de facilitar a més: 

- Certificat de l’assaig de desenganxament dels nusos 

- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 

- Certificat d’homologació de soldadors i del procés de soldadura 
 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D2 -  TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0D21030. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

 - Gruix: 
┌────────────────────────────────────────┐ 

│  Classe  │    Gruix nominal (mm)       │ 

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

│          │  < 50   │ 50 a 75 │  > 75   │ 

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

│          │      Tolerància (mm)        │ 

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

│    T1    │   ±3    │   ±4    │  +6,-3  │ 

│    T2    │   ±2    │   ±3    │  +5,-2  │ 

│    T3    │   ±1,5  │   ±1,5  │  ±1,5   │ 

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

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 - Torsió:  ± 2° 
  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

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

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B0DZWA03,B0DZWC03. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els 

encofrats. 

S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de 

disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, 

sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència  del 

procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que 

serà sotmès durant el desencofrat o desenmotllat. 

Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó,  excepte quan es faciliti a la DF certificat 

emès  per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del 

ciment  

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS: 

No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície. 

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta. 

FLEIX: 

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 
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 DESENCOFRANT: 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de 

revestiments. 

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de 

forma solidària. 

No ha d’alterar les propietats del formigó amb què  estigui en contacte, ni les armadures o l’encofrat, i no ha de produir efectes 

perjudicials al mediambient 

S’ha de facilitar a la D.F un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus pos sibles efectes sobre el 

formigó, abans de la seva aplicació 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres. 

Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes 

que els deguts als usos adequats. 

Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 

El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició. 

La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua 

apreciable de pasta pels junts. 

Toleràncies: 

- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària 

 - Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m 

 BASTIDES: 

Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta. 

Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat. 

Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant. 

Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

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

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

seves condicions. 

DESENCOFRANT: 

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
 
B14 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B1411115,B1421110,B1423230,B1432012,B1451110,B1456821,B1462241,B1463253,B1473203,B147L005,B147RA00,B1484
110,B1483243,B1481242,B1482222,B1489690,B1487460,B1426160,B142AC60,B142BA00,B1433115,B1445003,B1441201,B
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147A300,B1459630. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaç ar la seva 
seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat fí sica del 
treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir 

les conseqüè ncies derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a 

la previsible resistència física de l’EPI. 

La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la part del cos 

protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu 

emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absè ncia de garanties 

preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 

Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o 

ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessà ries. 

PROTECCIONS DEL CAP: 
 Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb visera 
damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:  
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, el qual constitueix la 
seva part en contacte i va proveït d’una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides 
dels caps, la fixació al casc haurà de ser sò lida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a 
fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de l’atallatge, s’haurà de disposar d’ un dessuador de "cuirson" o material 
astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas 
els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorí fiques i hauran de ser incombustibles o 
de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense 
perforar-se 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï  exteriorment cap 
deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la 
data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’ hauran de donar de baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin 
emmagatzemats 
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ú s per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i 
substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, incombustibles, còmodes i de 
disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor 
amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran 
incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos seran de muntura de tipus normal i amb 
proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació. 
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- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb 
armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir 
l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o 
deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït amb material 
absolutament aï llant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbè stics 
estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb poliester reforçat 
amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar els contactes 
accidentals amb la pinça de soldar.  
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament 
neutres, lliures de bombolles, taques, o ndulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de 
les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i 
eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 

Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar la irritació de 
l’epidermis. 
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb vidres correctors, 
es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’ efecte pel fabricant de l’equip respiratori, i els oculars 
correctors específics per l'usuari. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els 
riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, 
pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plà stiques que portin marcat en 

forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la 
puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o 
poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de 
protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització  d'estructures i enderroc.     
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per poder 
desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partí cules incandescents.  
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir 
adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials transpirables i disposaran 
de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb 
costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva 
resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació  sigui superior als 4 
anys. 
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- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d’amarrador  també  serà  
de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 

PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la suor. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques:  
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’ usuari, tenint en 
compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma següent: 
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a l’usuari. Els 
materials i components de l’EPI no hauran d’ afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts que puguin 
produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant 
el temps d’empra ment previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l’usuari pugui 
adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal com sistemes d’ ajustament o gamma de 
talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a la morfologia de l’usuari. 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i 
el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a l’inventari 
dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la naturalesa i 
magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així  com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o 
la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d’avaluació de riscos, 
definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà  de comprovar que compleixi amb les 
condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les modificacions significatives que 
l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions 
funcionals dels propis EPI. 

PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d’ encofrat 
i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de 
caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
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- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització  de guants, aquests seran seleccionats en funció 
de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calç at de seguretat, adaptat 
als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
- Obres d’ensostrat 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats:  
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
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Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat 
per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà 
fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), 
amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 

regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la 

Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B1 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
 
B15 -  MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B15A7000,B15B0003. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidà ria, destinat 
a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o 
reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles de protecció. 

 S'han considerat els elements següents: 
- Materials per a proteccions superficials contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions lineals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials per a proteccions puntuals contra caigudes de persones i objectes 
- Materials de prevenció per a us de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives 

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

ELECCIÓ: 
 Els SPC hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per als seus muntadors i presumptes 
beneficiaris, atenent a: 
Criteris de disseny: 
El seu disseny i construcció obeeix al resultat d’una meditada cura de tots els detalls de l’execució i del risc per als que han 
estat concebuts, per la qual cosa el SPC é s de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus components 
disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia de qualitat del 
fabricant. 
Criteris d’avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d’acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s’ha realitzat una anàlisi 
dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar: 
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc (normalment de 
tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc). 
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SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
El fabricant del SPC associat a un Equip ha d’aportar “l’expedient tècnic” com a document amb les especificacions tècniques de 
l’ Equip, que el qualifiquin com a component de seguretat incorporat, adquirint la consideració de MAUP, que ha de constar 
dels elements bàsics següents: 
- Llista de requisits essencials aplicats, normes utilitzades i altres especificacions tècniques usades per al disseny. 
- Solucions adoptades per a prevenir els perills que presenta la màquina o component de seguretat (MAUP). 
- Plànols de conjunt i de muntatge i manteniment dels SPC incorporats 
- Plànols detallats i complets que permetin comprovar el compliment dels requisits essencials de seguretat i salut (si cal, 
acompanyats amb notes de càlcul, resultat de proves, etc.,). 
- Manual d’instruccions. 
- Guia de manteniment preventiu. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge fixades pel projectista o fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col· locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del projectista o fabricant. 
S'emmagatzemaran sota cobert, en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i les entregues del SPC estaran documentades i custodiades, amb justificant de 
recepció de conformitat, entrega i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’ emprador. 
La vida útil dels SPC és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva amortització, que 
vindrà fixada pel seu estat i el seu manteniment, així com la seva adaptació a l’estat de la tècnica, amb independència de la 
seva data de fabricació. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 

89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

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

disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 

obras de construcción. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica. 

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

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

construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

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

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B4 -  MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
 
B44 -  MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
 
B44Z -  PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
B44Z501A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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 Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, 

S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 

S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

-  Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 

UNE-EN 10210-1 

- Perfils forad ats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 

10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP o 

S355J2WP, segons PNE-EN 10025-5 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura 

- Amb cargols 

S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb resistència millorada a la corrosió 

atmosfèrica): 

- Una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la 

fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes  de condicions tècniques de 

subministrament següents: 

- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i  PNE-EN 10025-5 

Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és aplicable, la mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 

de 28 de juliol 

La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal de tall. 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o sobre el primer 

producte del mateix. 

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes: 

- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T:  UNE-EN 10055 

- Rodó:  UNE-EN 10060 

- Quadrat:  UNE-EN10059 

- Rectangular:  UNE-EN 10058 

- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 

PERFILS FORADATS: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la 

fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tè cniques de subministrament següents: 

- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1 

Cada perfil foradat ha d’anar marcat de  forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número de comanda, que permeti 

relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats 
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conformats en fred) 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet. 

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 

- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 

PERFILS CONFORMATS EN FRED: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l’acer utilitzat en la 

fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes  de condicions tècniques de subministrament del 

producte de partida. 

Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent informació: 

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l’acer 

- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162. 

PERFILS TREBALLATS  A TALLER AMB SOLDADURA: 

El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d’aportació ha de ser 

equivalent a la del material base. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 

- Metàl·lic per arc amb elèctrode recobert (per arc manual) 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb rodó/elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc d’espàrrecs 

Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-EN 287-1. 

Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procé s de soldadura i que 

estan lliures de fissures. 

Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la soldadura 

o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de condensacions. 

S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la superfície d’acer. 

S’ha d’evitar la projecció  de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar. 

 Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius adequats o 

soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No s’han d’introduir 

soldadures addicionals. 

L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les toleràncies 

establertes. 

 Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes les soldadures de 

punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 

Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada 

s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en cada component del metall base. 

No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 

Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 

Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de cada passada abans de fer la 

següent. 

Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un raspall. 

L’execució dels  diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 del DB-SE A 

per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2  del PG3 per a obres d’enginyeria civil. 

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 

Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament quan el procediment 
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automàtic no es pugui practicar. 

S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes d’escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per 

sota dels valors especificats.  

Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s’ha de fer 

durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten les martellades. 

 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 

S’utilitzaran cargols normalitzats amb característiques mecàniques d’acord amb la UNE-EN ISO 898-1. 

Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han d’utilitzar seguint les 

instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals que els siguin d’aplicació. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha de 

facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

 La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats. 

Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament de la 

femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el 

cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades de la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 

 Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre que proporcioni un 

acabat equivalent. 

Es  permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE 

A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces. 

Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i posterior 

oxitall. 

Despré s de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 

 Els cargols i les femelles no s’han de soldar. 

S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el contacte 

íntim de les peces d'unió. 

Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 

 En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar al “collat a tocar”  

sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer progressivament començant pels cargols situats al 

centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat . 

Abans de començ ar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha indicat per als cargols 

sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat. 

S’han de retirar  els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat mínim, s’afluixin. 

 El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 

- Mètode de control del parell torsor 

- Mètode del gir de femella 

- Mètode de l’indicador directe de tensió 

Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament quan el procediment 

automàtic no es pugui practicar. 

S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes d’escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no queden per 

sota dels valors especificats.  

Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s’ha de fer 

durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
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El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten les martellades. 

 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 

Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’acord amb les normes 

UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al producte a 

aplicar. 

La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s’utilitzarà si ha superat el temps de vida 

útil o el temps d’enduriment després de l’obertura del recipient. 

Si s’aplica mé s d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 

Després de l’ aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert temps. 

No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar. 

 Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria. 

La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que no s’hagi inspeccionat 

la unió. 

PERFILS GALVANITZATS: 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 

No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui. 
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 

 Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga. 

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent àcid o amb 

raig escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 

 Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegits de la 

intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 

PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 

El subministrador ha d’aportar la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’ avaluació de 

conformitat aplicable, d’acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
     - Sistema 2+: Declaració CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de producció en fàbrica emès per 
l’organisme d’inspecció 

El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per:  

- El número d’identificació de l’organisme de certificació 

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 

     - Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 2 de la norma 

EN 10025-1 

     - Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

 - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 

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

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales 

de suministro. 

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de 

suministro de los aceros estructurales no aleados. 

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte I: 

condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino.Parte 

1:Condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias dimensionales y 

de la sección transversal. 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico 

de Acero DB-SE-A 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 

Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6A -  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
B6AA -  MATERIALS PER A TANCAMENTS PROVISIONALS DE MALLA D'ACER 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

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

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir una superfície llisa i uniforme. 

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

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 

despreniments. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

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

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

 Toleràncies: 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

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

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte 

amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B6 -  MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
B6A -  MATERIALS PER A REIXATS I TANQUES LLEUGERES 
 
B6AZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A REIXATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials auxiliars per a reixats metàl·lics. 

S'han considerat els tipus següents: 

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

 - Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat de 2 m d'alçària amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca mòbil de 

malla metàl· lica 

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

 ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

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

El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni 

despreniments. 

Si existeixen soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred). 

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

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

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

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

 PORTA DE PLANXA: 

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

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

DAU DE FORMIGÓ: 

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

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

PAL DE PLANXA: 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 1 mm 

 - Diàmetre:  ± 1,2 mm 

 - Rectitud:  ± 2 mm/m 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

PAL O PORTA DE PLANXA: 

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud. 

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte 

amb el terra. 

DAU DE FORMIGÓ: 

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

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BBBAD015,BBBAA005,BBBAB117,BBBAD027,BBBAC007,BBBAC017,BBBAE001,BBBAF007,BBBAD007. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació relativa a la 
seguretat o la salut en el treball mitjanç ant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós o acústic, una 
comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 

CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstà ncia a ressaltar, facilitant la seva 
immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions causa-efecte entre el medi ambient 
de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la següent forma: 
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de socors, als primers auxilis 
o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un símbol o pictograma, 
proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, utilitzada sobre un senyal 
en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en contorns i perímetres de 
buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d’equips mòbils. 

ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’ han de centrar en: 
- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè el destinatari entri en 
contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a l’Annex VII del RD 
485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de referència: 
     - Riscos, prohibicions i obligacions. 
     - Riscos de caigudes, xocs i cops. 
     - Vies de circulació. 
     - Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
     - Equips de protecció contra incendis. 
     - Mitjans i equips de salvament i socors. 
     - Situacions d’emergència. 
     - Maniobres perilloses. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions 
del fabricant i la DGT. 
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S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat 
per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a actuacions de 

vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 

Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

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

UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 

UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales 

Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la identificación. 

Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBC -  ABALISAMENT 
 
BBC1 -  ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BBC12102,BBC19000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a reforç  visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb la finalitat que siguin fàcilment 

perceptibles per els conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin provocar. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Con de plà stic reflector 

- Tetrapode de plàstic reflector 

- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 

- Cinta d’abalisament reflectora o no 

- Garlanda reflectora 

- Garlanda lluminosa 

- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 

- Tanca metàl·lica, móbil 

- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 

Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona visibilitat i comprensió. 

La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
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CON I TETRAPODE DE PLASTIC:  

 Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 

Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva col·locació en posició vertical. 

LLUMS: 

Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 

Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 

L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu recanvi. 

La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l’entorn a on va destinada, en funció de les condicions 

d’us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en condicions climà tiques desfavorables (pluja, boira, etc.), 

sense produir enlluernaments. 

Els lents han de ser resistents als cops. 

PIQUETA: 

La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 

L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 

CINTA: 

 Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a la que va destinada. 

La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 

El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 

GARNALDA: 

Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 

La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 

La distància entre plaques ha de ser regular. 

La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 

TANCA MOBIL METAL.LICA 

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

Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 

 No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu funcionament correcte. 

La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 

Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 

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

despreniments del recobriment. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

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

Puresa del zinc:  >= 98,5% 

 Toleràncies: 

- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1 mm 

 BARRERA DE PVC: 

 Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que formen la barrera i la seva col·locació 

en posició vertical. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

 CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA: 

Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

LLUMS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha d'haver el 

nombre d'unitats que conté. 

Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

TANCA MOBIL METAL.LICA 

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

Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte 

amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 

* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de peligro y balizamiento. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
BG12 -  CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG121300. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Caixes de doble aïllament per a protecció de comptadors, de mecanismes per a centralitzacions o de quadres de 

comandament. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes. 

Ha d'estar constituïda per un cos i una tapa transparent. La tapa ha de ser de policarbonat incolor i resistent als raigs 

ultraviolats. 

Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat. 

L'envoltant ha de ser totalment aïllant. 

Ha de ser de construcció modular. 

Ha de tenir un sistema d'entrada i sortida de conductors. 

Ha de portar orificis per a la seva fixació així com per al tancament de la tapa. El tancament s'ha de fer per mitjà de visos i 

femelles inseribles i precintables, que han de ser quatre, com a mínim. 

Grau de protecció (UNE 20-324): 

- Cos:  >= IP-557 

- Tapa:  >= IP-559 

Classe de material aïllant (UNE 21-305):  A 

 Resistència a la flama (UNE-EN 60707):  Autoextingible 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

____________________________________________________________________________ 
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BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG41 -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG415DJK,BG415DJD. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit , bipolar amb 2 pols protegits, 

tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i 

tetrapolar amb 4 pols protegits. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a control de potència (ICP) 

 - Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 

 - Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 

Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ú s normal siguin segures i sense perill per a 

l'usuari i el seu entorn. 

El sistema de connexió ha de ser l’indicat pel fabricant. 

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre. 

ICP: 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 20-317. 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un per fil normalitzat. 

Han de portar marcades les dades següents: 

- La denominació ICP-M 

- La intensitat nominal, en ampers (A) 

- La tensió nominal, en volts (V) 

- El símbol normalment acceptat per al corrent altern 

- El poder de tall nominal, en ampers 

- El nom del fabricant o la marca de fabrica 

- La referència del tipus del fabricant 

- Referència reglamentària justificativa del tipus d’aparell 

- Número d’ordre de fabricació 

La indicació del poder de tall ha de consistir en el seu valor, expresat en ampers, sense el sí mbol A i situat a l’interior d’un 

rectangle. 

La intensitat nominal ha de col·locar-se en xifres seguides del símbol d’amper (A). 

Per a indicar la tensió nominal es poden fer servir únicament xifres. 

El símbol del corrent altern ha de col·locar-se immediatament després de la indicació de tensió nominal. 

Les indicacions d’intensitat nominal i del nom del fabricant o de la marca de fàbrica han de figurar a la part frontal de 

l’interruptor. 

Quan sigui necessari diferenciar els borns d’alimentació  i els de sortida, els primers han de marcar-se mitjançant fletxes que 

tinguin la punta dirigida cap a l’interior de l’interruptor i els altres mitjançant fletxes que tinguin la punta dirigida cap a l’exterior 

de l’ interruptor. 

Els interruptors han d’estar proveïts d’un esquema de connexions si no és evident la seva connexió correcte. En l’esquema de 

connexions, els borns s’han de designar amb els símbols corresponents. 

Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre cargols, volanderes o altres p arts no 

fixes de l’interruptor. 

PIA: 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmunatge sobre un per fil normalitzat. 

Han de complir les especificacions d’alguna o algunes de les normes següents: 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60898 i UNE-EN 60947-2 
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- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 

Els interruptors que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60898 han de portar marcades les indicacions 

següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- Designació del tipus, número de catàleg o un altre número d’identificació 

- Tensió assignada seguit del símbol normalment acceptat per al corrent altern 

- El corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània 

- La freqüència assignada si l’interruptor està previst per a una sola freqüència, en hertz (Hz) 

- El poder de tall assignat en ampers, dintre d’un rectangle, sense indicació del símbol de les unitats 

- L’esquema de connexió a menys que el mode de connexió sigui evident 

- La temperatura ambient de referència si és diferent de 30ºC 

- Classes de limitació d’energia, si s’aplica 

La designació del corrent assignat sense el símbol d’amper (A) precedit del símbol de la característica de dispar instantània ha 

de ser visible quan l’interruptor està instal·lat. 

Les altres indicacions poden situar-se en el dors o en els laterals de l’interruptor. 

L’esquema elèctric pot situar-se a l’interior de qualsevol envoltant que s’hagi de retirar per a la connexió dels cables 

d’alimentació. No pot estar sobre una etiqueta adhesiva enganxada a l’interruptor. 

Les marques i indicacions han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar sobre cargols, volanderes o altres parts no 

fixes de l’interruptor. 

 Els interruptors que compleixen la norma UNE-EN 60947-2 han de portar marcades sobre el propi interruptor o be sobre una o 

vàries plaques de característiques fixades al mateix les indicacions següents: 

Sobre el cos de l’interruptor i en lloc visible quan l’interruptor està instal·lat: 

- Intensitat assignada en ampers (A) 

- Capacitat per al seccionament, si es el cas, amb el símbol normalitzat 

- Indicació de la posició d’obertura i la de tancament 

Sobre el cos de l’interruptor i en lloc no necessàriament visible quan l’interruptor està instal·lat: 

- Nom del fabricant o marca de fàbrica 

- Designació del tipus o del número de sèrie 

- Referència a aquesta norma 

- Categoria d’ús 

- Tensió o tensions assignades d’ús, en volts (V) 

- Valor de la freqüència assignada i/o indicació del corrent continu amb el símbol normalment acceptat 

- Poder assignat de tall de servei en curtcircuit, en kiloampers (kA) 

- Poder assignat de tal últim, en kiloampers (kA) 

- Intensitat assignada de curta durada admissible i curta durada corresponent per a la categoria d’ús B 

- Borns d’entrada i de sortida a menys que la seva connexió sigui indiferent 

- Borns del pol neutre, si procedeix, per la lletra N 

- Born de terra de protecció, si procedeix, marcat amb el símbol normalitzat 

- Temperatura de referència per als disparadors tèrmics no compensats, si és diferent de 30ºC 

La resta d’indicacions poden estar marcades sobre el cos del interruptor en lloc no necessàriament visibles o be han 

d’especificar-se en els catàlegs o manuals del fabricant. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 

Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aï llant emmotllat que formi part integrant de l’interruptor automàtic. 

Han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 

El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als interruptors tipus PIA fabricats exclusivament 

segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2. 

Els interruptors de caixa emmotllada preparats per anar muntats sobre perfils normalitzats han de portar un sistema de fixació 

per pressió que permeti el muntatge  i desmuntatge sobre el perfil. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l’interruptor.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

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

ICP: 

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 

UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A. 

PIA: 

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 

sobreintensidades. 

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 

sobreintensidades. 

UNE-EN 60898/A1:1993 ERR Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 

sobreintensidades. 

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG4243JK,BG4243JD. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual. 

S’han contemplat els següents tipus: 

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics 

magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible. 

Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre. 

Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en front de corrents de defecte a 

terra i polsador de comprovació. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

Han d’estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1. 

Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 

Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La o les tensions assignades 

- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz 

- El corrent assignat 

- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A) 

- El símbol S dintre d’un requadre per als aparells selectius 
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- Element de maniobra del dispositiu d’assaig, marcat amb la lletra T 

- Esquema de connexió 

- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues, indicada amb els símbols 

normalitzats corresponents 

Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades al mateix. Han 

d’estar situades de manera que quedin visibles i llegibles quan l’interruptor estigui instal·lat. 

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’alimentació aquests han d’estar clarament marcats. 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la lletra N. 

Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d’estar situades sobre cargols, volanderes o altres parts 

movibles de l’interruptor. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS: 

Han de portar un sistema de fixació per pressió  que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre un perfil normalitzat. 

Ha de portar els conductors per a la connexió amb l’interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que ha de treballar 

conjuntament. 

No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjants diferents als específicament destinats a la 

regulació  de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada o la de temporització definida. 

Han de complir les especificacions d’alguna de les normes següents: 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 

- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B 

Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar marcades com a mínim 

les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La o les tensions assignades 

- La freqüència assignada si l’interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a 50 Hz 

- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d’amper 

- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A) 

- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d’assaig. marcat amb la lletra T 

- Esquema de connexió 

- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols normalitzats 

Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques senyalitzadores fixades a 

l’interruptor, i aquestes marques han d’estar situades en un lloc tal que quedin visibles i llegibles quan l’ interruptor estigui 

instal·lat. 

Si fos necessari establir una distinció entre els borns d’entrada i els de sortida, aquests han d’estar clarament marcats. 

Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d’estar marcats amb la lletra N. 

El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o qualsevol altre part mòbil de 

l’interruptor. 

Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de portar marcades com a 

mínim les indicacions següents: 

- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica 

- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie 

- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A) 

- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix 

- Temps mínim de no resposta 

- El símbol S a dintre d’un requadre per als aparells selectius 

- Element de maniobra del dispositiu d’assaig marcat amb la lletra T, si procedeix 

- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els símbols normalitzats 

- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que estan acoblats 

- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic 

- Referència a aquesta norma 

En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d’haver l’esquema de connexió. 

Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en l’apartat anterior. 

 BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

Han d’estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part  integrant de l’interruptor automàtic. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 
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El marcat ha de ser l’esmentat a l’apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials fabricats segons les 

especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B. 

Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN normalitzats han de portar un sistema 

de fixació per pressió que permeti el muntatge i el desmuntatge sobre el perfil. 

Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l’interruptor automàtic magnetotèrmic han de portar els borns de 

connexió per a la unió amb l’interruptor. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 

El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal·lació de l’interruptor.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

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

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección 

contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con dispositivo de protección 

contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos (AD). Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

 BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
BG43 -  TALLACIRCUITS DE GANIVETA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG438330. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tallacircuit unipolar o tripolar amb ganiveta de neutre o sense, amb fusible/s de ganiveta de fins a 630 A i amb base de 

grandària "0 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Els elements conductors fusibles han d'estar units a les ganivetes de contacte mitjançant soldadura. 

El fusible ha de portar un dispositiu que indiqui si el tallacircuit ha funcionat. 

Les peces de contacte metàl·liques han d'anar protegides contra la corrosió. 

La base ha de ser de material aïllant i incombustible, ha de portar els borns per a la seva connexió a la xarxa i els forats 

previstos per a la seva fixació. 
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La base ha de dur unes pinces metàl·liques que subjectin el fusible per pressió i que garanteixin el contacte d'aquest amb els 

conductors. 

No han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 

Si són tallacircuits tripolars, han de portar plaques separadores amb un sistema de fixació previst per a situar-les a la base, 

entre el fusible de cada fase. 

Dimensions del fusible, ganiveta o envoltant: 
┌───────────────────────────────────────────────┐ 

│Grandària     │   0   │   1   │   2   │   3    │ 

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

│Llargària     │       │       │       │        │ 

│fusible (mm)  │  125  │  135  │  150  │  150   │ 

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

│Amplària      │       │       │       │        │ 

│fusible (mm)  │ <= 40 │ <= 52 │ <= 60 │ <= 75  │ 

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

│Alçària       │       │       │       │        │ 

│fusible (mm)  │ <= 48 │ <= 53 │ <= 61 │ <= 76  │ 

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

│Llargària     │       │       │       │        │ 

│envoltant     │       │       │       │        │ 

│fusible (mm)  │  68   │  75   │  75   │  75    │ 

│Alçària       │       │       │       │        │ 

│ganiveta (mm) │ >= 15 │ >= 20 │ >= 25 │ >= 32  │ 

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

Corrent assignada en funció de la grandària: 
┌──────────────────────────┐ 

│ Grandària │ Corrent (A)  │ 

│───────────│──────────────│ 

│    00     │   6 - 160    │ 

│     0     │   6 - 160    │ 

│     1     │  80 - 250    │ 

│     2     │ 125 - 400    │ 

│     3     │ 315 - 630    │ 

└──────────────────────────┘ 

Tensió nominal:  <= 660 V en corrent altern 

 Poder de curtcircuit:  >= 50 kA en corrent altern 

 Potència disipable fusible de ganiveta: 
┌──────────────────────────────────────────────────┐ 

│Grandària   │  I nominal (In) (A)  │Potència (W)  │ 

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

│   00       │       160            │   12         │ 

│    0       │       160            │   25         │ 

│    1       │       250            │   32         │ 

│    2       │       400            │   45         │ 

│    3       │       630            │   60         │ 

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

Tensió de curtcircuit:  <= 2500 V 

 Intensitat convencional de fusió i no fusió en relació amb l'intensitat nominal (In) dels fusibles de ganiveta: 
┌────────────────────────────────────────────────────┐ 

│I nominal (A)  │I de fusió (A)  │I de no fusió (A)  │ 

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

│      16       │                │                   │ 

│      20       │  >= 1,75 In    │    <= 1,4 In      │ 

│      25       │                │                   │ 

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

│      32       │                │                   │ 

│      40       │                │                   │ 

│      50       │                │                   │ 

│      63       │  >= 1,6 In     │    <= 1,3 In      │ 

│      80       │                │                   │ 

│     100       │                │                   │ 

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

│     125       │                │                   │ 

│     160       │                │                   │ 

│     200       │                │                   │ 

│     250       │                │                   │ 

│     315       │  >= 1,6 In     │    <= 1,2 In      │ 
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│     355       │                │                   │ 

│     400       │                │                   │ 

│     500       │                │                   │ 

│     630       │                │                   │ 

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

Tamany dels cargols dels borns i torsió aplicable: 
┌───────────────────────────────────────────────────┐ 

│Grandària   │  Cargol   │   Parell de torsió (Nm)  │ 

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

│   00       │   M8      │          10              │ 

│    0       │   M8      │          10              │ 

│    1       │  M10      │          32              │ 

│    2       │  M10      │          32              │ 

│    3       │M10/M12    │         32/56            │ 

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

Capacitat dels borns de la base: 
┌──────────────────────────────┐ 

│I nominal (A)  │Secció (mm2)  │ 

│───────────────│──────────────│ 

│      16       │  1,5 -  4    │ 

│      20       │  1,5 -  4    │ 

│      25       │  2,5 -  6    │ 

│      32       │    4 - 10    │ 

│      40       │    6 - 16    │ 

│      50       │    6 - 16    │ 

│      63       │   10 - 25    │ 

│      80       │   16 - 35    │ 

│     100       │   25 - 50    │ 

└──────────────────────────────┘ 

Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-2XX 

 Resistència a la calor:  Ha de complir 

 Resistència mecànica:  Ha de complir 

 Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 21-103. 

Toleràncies: 

- Llargària del fusible:  ± 2,5 mm 

 - Llargària de l'envoltant del fusible: 

     - Grandària "0":  <= 8 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes. 

La base ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Referència del tipus de fabricant 

 - Tensió nominal 

 - Intensitat nominal 

 El fusible ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Referència del tipus de fabricant 

 - Tensió nominal 

 - Intensitat nominal 

 - Símbol de la zona temps/corrent: gl 

 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

UNE-EN 60269-1:2000 Fusibles de baja tensión. Parte 1: Requisitos generales. 

UNE 21103-2-1:2003 Fusibles de baja tensión. Parte 2-1: Reglas suplementarias para los fusibles destinados a ser utilizados 
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por personas autorizadas (fusibles para usos principalmente industriales). Secciones I y III: Ejemplos de fusibles normalizados. 

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 

combinados fusibles. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG5 -  APARELLS DE MESURA 
 
BG51 -  COMPTADORS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG515780. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Aparells comptadors d'energia elèctrica. 

S'ha de considerar els tipus següents: 

- Comptadors d'energia activa 

 - Comptadors d'energia reactiva 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Comptador d'inducció per a corrent altern format per: 

- Sòcol-caixa de borns 

- Tapa transparent de policarbonat injectat autoextingible 

- Tapaborns de material aïllant premsat 

- Sistema de mesura format per bobina de tensió, d'intensitat i disc rotor. Ha d'anar situat a l'interior i fixat sobre un bastidor 

metàl·lic 

- Bastidor de planxa d'acer per a fixar-lo al suport, situat a l'exterior 

Han d'estar dissenyats i fabricats tal que no presentin perill per a les persones per temperatura excessiva o descàrrega 

elèctrica. 

No han de propagar foc. 

Han d'anar protegits contra la corrosió i contra la penetració de sòlids, pols i aigua. 

Han de ser inmunes a les perturbacions electromagnètiques i no han de generar perturbacions radioelèctriques. 

Els tres primers elements s'han de poder precintar. 

Tensions de referència:  120-230-277-400-480 V 

 Intensitats de base:  5-10-15-20-30-40-50 A 

 Freqüència:  50 Hz 

 Aïllament (DIN 43857):  Classe II doble aïllament 

Grau de protecció (UNE 20-324):  IP-53X 

 Dimensions principals (DIN 43857):  Ha de complir 

 COMPTADOR D'ENERGIA ACTIVA: 

Precisió (UNE 21-310):  classe 1 o 2 

 Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a KW/h per a simple, doble o triple tarifa. 

COMPTADOR D'ENERGIA REACTIVA: 

Precisió (UNE 21-310):  classe 3 

 Ha de portar un mecanisme integrador de lectura a kVA/h per a tarifa simple. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes. 

Ha de portar una placa exterior on s'indiquin les característiques següents: 

- Marca i lloc de fabricació. 

 - Designació del tipus d'aparell. 

 - Nombre de fases i conductors del circuit al qual es pot connectar. 

 - Senyalització amb números romans de cada integrador i del que està en servei 
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 - Indicació de la data del BOE en què es va publicar l'aprovació del tipus de comptador 

 Ha de portar una placa interior on figurin les dades següents: 

- Constant del comptador. 

 - Tensió de referència. 

 - Número de sèrie i any de fabricació. 

 - Temps de referència. 

 - Classe de precissió. 

 - Intensitat nominal. 

 - Freqüència nominal en Hz. 

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

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

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

UNE 20324:1993 Grados de protección proporcionados por las envolventes (código IP). (CEI 529: 1989). 

UNE-EN 60707:2000 Inflamabilidad de materiales sólidos no metálicos expuestos a fuentes de llama. Lista de métodos de 

ensayo. 

UNE 21310-2:1990 Contadores de inducción de energía eléctrica activa para corriente alterna de clases 0,5, 1 y 2. 

UNE-EN 61036:1994 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2) (versión oficial EN 

61036:1992). 

UNE-EN 61036:1997 Contadores estáticos de energía activa para corriente alterna (clase 1 y 2). 

REACTIVA: 

UNE 21310-3:1990 Contedores de inducción de energía reactiva (varhorímetros). 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG5 -  APARELLS DE MESURA 
 
BG5A -  TRANSFORMADORS D'INTENSITAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG5AB520. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Transformador d'intensitat per a aparells de mesura de corrent altern de relació de transformació fins a 400/5 A, 50 VA i de 

classe 0,5, 1 o 3. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser del tipus toroidal de diàmetre interior suficient per pas del conductor fase o neutre. 

Ha d'estar format per un primari, un secundari, born de connexió i una carcassa de plàstic antixoc i autoextingible. 

Els borns han d'estar clarament identificats i marcats. 

Temperatura límit de funcionament: 
┌────────────────────────────────┐ 

│             │Màxima   │Mínima  │ 

│─────────────│─────────│────────│ 

│Exterior     │ 40°C    │- 25°C  │ 

│Interior     │ 50°C    │ - 5°C  │ 

└────────────────────────────────┘ 

Freqüència:  50 Hz 
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 Altitud:  <= 1000 m 

 Classe de precisió (UNE 21-088):  0,5, 1 o 3 
  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes. 

Cada transformador ha de portar marcades de forma indeleble les dades següents: 

- Marca de la casa constructora 

- Número de sèrie i designació del tipus 

- Intensitat del primari i secundari (relació de transformació) 

- Freqüència nominal 

- Potència de precisió i classe de precisió 

- Tensió més elevada admissible de la xarxa 

- Nivell d'aïllament nominal 

- Classe de material d'aïllament si és diferent de la classe A 

- Intensitat tèrmica de curtcircuit 

Les marques dels borns han d'identificar de forma clara e indeleble: 

- Els devanats primari i secundari 

 - Les seccions dels devanats 

 - Les polaritats dels devanats 

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

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BG6 -  MECANISMES 
 
BG63 -  ENDOLLS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BG63D15S. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament aïllant. 

El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 

Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a contacte del conductor de 

protecció. 

La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base. 

Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió. 

Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada. 

Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió. 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
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Tensió nominal:  <= 400 V 

Aïllament (UNE 20-315):  Ha de complir 

Resistència mecànica (UNE 20-315):  Ha de complir 

Resistència al foc (UNE 20-315):  Ha de complir 

Temperatura:  <= 25°C 

Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la connexió a terra s'estableixi abans 

que la conexió als contactes que tenen tensió. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En caixes. 

L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents: 

- Identificació del fabricant o marca comercial 

- Tensió d'alimentació 

- Intensitat 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

UNE-EN 60947-3:2000 Aparamenta de baja tensión. Parte 3: Interruptores, seccionadores, interruptores-seccionadores y 

combinados fusibles. 

UNE 20315:1994 Base de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW1 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGW12000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Parts proporcionals d'accessoris de caixes i armaris. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser els adequats per: caixes, armaris o centralitzacions de comptadors, i no han 

de disminuir, en cap cas, la seva qualitat. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris pel muntatge de caixes, armaris o centralitzacions de comptadors. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW4 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGW41000,BGW42000,BGW43000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits, caixes seccionadores, interruptors 

manuals i protectors de sobretensions. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de fer disminuir, en cap cas, la 

seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGW6 -  PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A MECANISMES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGW6A000,BGW63000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Part proporcional d'accessoris per a caixes de mecanismes, per a interruptors i commutadors, endolls, pulsadors, portafusibles, 

sortides de fils, plaques, marcs, reguladors d'intensitat, transformadors d'intensitat o rellotges de tarifes horaries. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser els adequats per als mecanismes i no han de disminuir, en cap cas, la seva 

qualitat i el bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un mecanisme. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BG -  MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
BGY4 -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BGY43000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Part proporcional d'elements especials per tallacircuits tipus ganiveta o per a caixes seccionadores fusibles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material i les seves característiques han de ser adequats per als dispositius de protecció i no han de fer disminuir, en cap 

cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 

- Material 

- Tipus 

- Diàmetre o d'altres dimensions 

 Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un dispositiu de protecció. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
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BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQU1 -  MÒDULS PREFABRICATS 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Mòdul de sanitaris amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 

- Mòdul de vestidors amb instal·lació elèctrica 

- Mòdul de menjador amb instal·lació elèctrica i de lampisteria 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les instal·lacions provisionals del personal d’obra s’adaptaran a les caracterí stiques especificades als articles 15 i ss del RD 
1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les Obres de Construcció. 

Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment netejables. 

Ha de tenir ventilació suficient al exterior. 

Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent. 

L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió suficientss per a 

permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, pel número d'usuaris previst i situar el mobiliari  

necessari 

MÒDUL DE SANITARIS: 

Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat amb aïllament de poliuretà 

- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 

- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat 

- Instal·lació de lampisteria amb lavabo col·lectiu amb tres aixetes, plaques turques, dutxes, mirall i complements de bany 

- Instal·lació elèctrica 

Ha de tenir compartiments individuals tancats per a allotjar les dutxes i plaques turques. 

Alçària sostre:  >= 2,3 m 

 MÒDUL DE VESTIDORS: 

Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà 

- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 

- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 

- Instal·lació elèctrica 

Alçària sostre:  >= 2,3 m 

 MÒDUL DE MENJADOR: 

Ha d'estar format per: 

- Plafó d'acer lacat i aïllament 

- Revestiment de parets amb tauler fenòlic 

- Paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic 

- Instal·lació de lampisteria amb aigüera de dues piques amb aixeta i taulell 

- Instal·lació elèctrica 

La instal·lació elèctrica ha de constar de: 

- Un punt de llum 

- Un interruptor 

- Endolls 

- Protecció diferencial 

Alçària sostre:  >= 2,6 m 

 Gruix aïllament:  >= 35 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
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Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 

obras de construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFF/1973, "Instalaciones. Fontanería. AGUA 

FRÍA." 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 

sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica. 

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

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

construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQU2 -  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BQU22303,BQU2GF00. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 

- Banc de fusta per a 5 persones 

- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 

- Nevera elèctrica 

- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 

- Recipient per a recollida d'escombraries 

ARMARI METÀL·LIC: 

Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 

El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 

El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
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La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 

Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 

Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m 

 BANC I TAULA DE FUSTA: 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació. 

Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m 

 Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m 

 PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Dimensions:  60 x 45 cm 

 NEVERA ELÈCTRICA: 

Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 

Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 

 RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 

Han de ser de materials fàcilment netejables. 

Capacitat:  100 l 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 

Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 

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

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BQ -  MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
 
BQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
 
BQUA -  EQUIPAMENT MÈDIC 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
BQUA1100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Farmaciola d'armari 

- Farmaciola portàtil d'urgència 
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- Material sanitari per a assortir una farmaciola 

- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 

- Manta de cotó i fibra sintètica 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de complir les condicions requerides per la DF. 

FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 

El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 

El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat inmediatament el material utilitzat. 

Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 

LLITERA METÀL·LICA: 

Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 

MANTA: 

Dimensions:  110 x 210 cm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 

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

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
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D -  ELEMENTS COMPOSTOS 
 
D0 -  ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
 
D0B -  ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
D0B27100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barres, conjunts de barres o malles muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d’oxidació que pugui afectar a les seves condicions d’adherència. La 

secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial. 

El tallat de barres, malles o filferros s’ha d’ajustar a l’especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d’alterar les 

característiques geomètriques o mecà niques dels productes utilitzats. 

El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir: 

- Ganxos, patilles i ganxos en U: 

     - Diàmetres < 20 mm:  >= 4 D 

     - Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D 

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la 

zona de curvatura ni trencaments en la barra. 

+-------------------------------------------- 

¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦ 

¦            ¦------------------------------¦ 

¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦ 

¦------------¦---------------¦--------------¦ 

¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦ 

¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦ 

+-------------------------------------------- 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades. 

En els cèrcols o estreps,  s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir: 

- No han d’aparèixer principis de fissuració. 

- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm 

 En malles electrosoldades el doblegat s’ha de realitzar a una distància >= 4 D a partir del nus o punt de soldadura més proper, 

en cas contrari el diàmetre mínim del doblegat ha de ser >= 20 D. 

 L’acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s’admeten variacions dins dels límits següents: 

- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 

- Alçària de la corruga:   

     - Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 

     - Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm 

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements. 

Toleràncies: 

- Llargària en barres tallades o doblegades: 

     - L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 

     - L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm 

     (on L es la llargària recta de les barres) 

- Llargària en estreps o cèrcols: 

     - Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 

     - Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm 

     (on la llargària es la del rectangle  que circumscriu l’element) 

- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l’element:  <= 10 mm 

 - Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º 
 
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
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La DF ha d’aprovar els plànols d’especejament de l’armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla.  

El doblegat de les armadures s’ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecà niques i a velocitat constant, 

amb l’ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona. 

Si es necessari fer desdoblegaments, s’han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. 

En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessà ries per a no malmetre el formigó 

amb les altes temperatures 

 Les barres que s’han de doblegar, han d’anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze. 

El redreçat  de l’acer subministrat en rotlle, s’ha de fer amb maquinària específica que compleixi l’especificat en l’article 69.2.2 

de la EHE-08. 

El tallat de barres, malles o filferros s’ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall 

automàtic. 

No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys. 

No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BARRES CORRUGADES: 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara 

retalls i lligaments. 

MALLA ELECTROSOLDADA: 

m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la 

DF. 

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara 

retalls i lligaments. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de hormigón estructural (EHE-08). 
 
  

____________________________________________________________________________ 
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E -  PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
 
EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG1 -  CAIXES I ARMARIS 
 
EG12 -  CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EG121302. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment. 

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

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l’obra dels embalatges, retalls de cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim. 

La caixa ha de quedar col·locada en un lloc de fàcil i lliure accés. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Els tubs i els conductors han d’entrar i sortir de la caixa pels punts de trencament  especialment preparats que aquesta 

incorpora. No s’admeten modificacions a la caixa per a aquests proposits. 

Les unions entre caixes han d’estar fetes amb els accessoris disposats pel fabricant. 

No s’han de transmetre esforços entre els tubs i els conductors, i les caixes. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Per a la instal·lació s’han de seguir les instruccions de la DT del fabricant. 

La seva instal·lació no ha d’alterar les característiques de l’element. 

S’ha de treballar sense tensió a la xarxa. 

Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l’obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de 

cables, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG41 -  INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
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0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EG415DJK,EG415DJD. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit , bipolar amb 2 pols protegits, 

tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i 

tetrapolar amb 4 pols protegits. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Per a control de potència (ICP) 

 - Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 

 - Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 

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

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 

Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’ una caixa o armari. En aquest cas, 

l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 

Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d’una caixa també aïllant. En aquest 

cas l’interruptor s’ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel fabricant. 

Els interruptors han de ser capaç os de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. 

Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’ estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la 

DT. 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 

ICP: 

Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. 

Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual. 

PIA: 

En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

 Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 

No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió. 

S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l’interruptor. 

S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la DT 

S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

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

ICP: 

UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A. 

UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A. 

PIA: 

UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 

sobreintensidades. 

UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 

sobreintensidades. 
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UNE-EN 60898/A1:1993 ERR Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 

sobreintensidades. 

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 

UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG42 -  INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EG4243JK,EG4243JD. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual. 

S’han contemplat els següents tipus: 

- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN 

- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 

- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a interruptors automàtics 

magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics magnetotèrmics 

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

- Col·locació i anivellació 

- Connexionat 

- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 

CONDICIONS GENERALS: 

Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 

Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió. 

Els interruptors han de ser capaç os de funcionar correctament en les condicions normals exigides en les normes. 

Els interruptors que admetin la regulació d’algun paràmetre han d’ estar ajustats a les condicions del paràmetre exigides en la 

DT. 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 

Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de 

fixació disposat per a tal fi. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS: 

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automà tic amb els conductors que formen part del mateix bloc. Queda 

expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions. 

Ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’una caixa o armari. L’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de 

fixació disposat per a tal fi. 

 BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

El bloc diferencial ha de quedar connectat a l’interruptor automà tic amb els conductors que formen part del mateix bloc. Queda 

expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les connexions. 

Quan es col·loca a pressió ha d’anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l’interior d’ una caixa o armari. En aquest cas, 

l’interruptor s’ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 
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Quan es col·loca adossat a l’interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d’ estar feta amb els borns de connexió que 

incorpora el mateix bloc diferencial. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

 Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les especificacions dels reglaments. 

No s’ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els conductors estan sense tensió. 

S’han d’identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns de l’interruptor. 

S’ha de comprovar que les característiques de l’aparell corresponen a les especificades a la DT 

S’ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 

Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

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

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección 

contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 

BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀ TICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 61008-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin dispositivo de protección 

contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1: Reglas generales. 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 

 BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A 

INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS 

AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS: 

UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos. 
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EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG4 -  APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
 
EG43 -  TALLACIRCUITS DE GANIVETA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EG438332. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Tallacircuit unipolar o tripolar amb ganiveta de neutre o sense, fusibles de ganiveta de fins a 630 A, amb base grandària "0 

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

- Replanteig de la unitat d’obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre mitjançant visos. 

Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable. 

La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema com al lay-out. 
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Els fusibles han de quedar rígidament fixats a la base. 

Resistència de les connexions a la tracció:  >= 30 N 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Verticalitat:  ± 2 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Els fusibles s'han de posar i treure mitjançant la seva maneta corresponent. 

La manipulació dels fusibles s'ha de fer sense tensió. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG5 -  APARELLS DE MESURA 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EG515782,EG5AB522. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Aparells de mesura col·locats superficialment o instal·lats en un armari. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 

- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment. 

- Transformador d'intensitat per a aparells de mesura muntat superficialment. 

- Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, muntat en un armari. 

- Fasímetre d'inducció o electrònic, muntat en un armari. 

- Freqüencímetre de làmina vibrant o d'agulla d'escala, encastat a l'armari. 

- Rellotge per a tarifes horàries, amb dos contactes per canvi a triple tarifa, muntat superficialment. 

- Vatímetre electrodinàmic monofàsic o trifàsic d'energia activa o reactiva, encastat en un armari. 

- Voltímetre de ferro mòbil o de valor nominal, de corrent altern, muntat en un armari. 

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

- Replanteig de la unitat d’obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

CONDICIONS GENERALS: 

El transformador ha de quedar fixat sòlidament per dos punts a la placa de la base del quadre mitjançant visos. 

L’aparell instal·lat en un armari, ha de quedar subjectat sòlidament per mitjà de la seva fixació  posterior a l'orifici de l'armari. 

El transformador d’intensitat, h a d'anar connectat a un aparell de mesura adecuat segons les especificacions del projecte. 

Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i durable. 

La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa referència a l'esquema com al lay-out. 

Toleràncies d'execució: 

- Verticalitat:  ± 2 mm 
 COMPTADOR: 

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

- Individual 
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 - Concentrada 

 Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant visos. 

Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixin la seva manipulació. 

En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima de 150 cm i una màxima de 

180 cm. 

En cas de col·locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a una alçària mínima de 50 cm i una màxima de 

180 cm. 

Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim. 

 RELLOTGE PER A TARIFES HORARIES: 

Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari mitjançant visos. 

Els rellotges han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que impedeixen la seva manipulació. 

Els rellotges per a tarifes horàries han d'estar situats junt al comptador sobre el qual actuen. 

TRANSFORMADOR: 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

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

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 

La manipulació dels transformadors s'ha de fer sense tensió. 

Un cop instal·lat, s’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 

AMPERÍMETRE, FASÍMETRE, FREQÜENCÍMETRE, VATÍMETRE O VOLTÍMETRE: 

Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura amb el vidre de l'instrument i que la seva col·locació no alteri les caracterí 

stiques de l'element indicador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

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

TRANSFORMADOR: 

UNE-EN 60044-1:2000 Transformadores de medida. Parte 1: Transformadores de intensidad. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

EG -  INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
EG6 -  MECANISMES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
EG63D15S. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Mecanismes per a instal·lacions elèctriques, encastats o muntats superficialment i els elements necessa ris per a la seva 
col·locació encastada, caixes, plaques i marcs. 

S'han considerat les unitats d'obra següents: 
 - Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments 
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra 
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic 
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- Interruptors i conmutadors encastats o muntats superficialment. 

- Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats superficialment. 

- Polsador per encastar o per muntar superficialment a l'interior o a l'intempèrie. 

- Mecanisme portafusibles amb fusible per encastar o muntar superficialment a l'intempèrie o a l'interior. 

- Sortida de fils, encastada 

- Placa i marc per a un o varis elements, col·locada a mecanismes encastats 

- Regulador d'intensitat encastat o muntat superficialment. 

- Tapa cega col·locada sobre caixa o bastidor. 

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

Caixes per a mecanismes, interruptors, conmutadors, endolls, polsadors, portafusibles o reguladors d’intensitat: 

- Replanteig de la unitat d’obra 

- Muntatge, fixació i anivellació 

- Connexionat 

- Retirada de l’obra de les restes d’embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 

Sortides de fils: 

- Muntatge, fixació i nivellació 

- Acondicionament dels fils 

Placa, marc o tapa cega: 

- Replanteig de la unitat d’obra 

- Fixació i nivellació 

CONDICIONS GENERALS: 

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

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició:  ± 20 mm 

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D’INTENSITAT: 

Un cop instal·lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en tensió. 

Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als borns de la base per pressió de 

cargols. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 

Quan es col·loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport. 

Quan es col·loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la q ual ha de complir les 

especificacions fixades en el seu plec de condicions. 

L’endoll instal·lat ha de complir les especificacions de la MI-BT-024. 

El regulador d'intensitat ha de quedar fixat sòlidament al suport (muntatge superficial) o a la caixa de mecanismes (muntatge 

encastat), al menys per dos punts mitjançant visos. 

Resistència de les connexions a la tracció:  >= 30 N 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Aplomat:  ± 2% 

SORTIDES DE FILS: 

La sortida de fils ha de quedar fixada sòlidament a la caixa de mecanismes, la qual ha de complir les especificacions fixades en 

el seu plec de condicions. 

Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament. 

Ha de disposar d'un sistema de fixació dels fils per pressió. Aquest sistema no ha de produir danys als fils. 

Resistència del sistema de fixació:  >= 3 kg 

 Toleràncies d'instal·lació: 

- Aplomat:  ± 2% 
PLACA, MARC O TAPA CEGA: 

El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap dificultat. 

La placa o tapa, ha de quedar ben adossada al parament. 

El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que porta. 

La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos. 

CAIXES PER A MECANISMES: 
S’han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019 
Els tubs han d’entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant. 
No s’han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica. 
Els tubs han d’entrar perpendicularment a les parets de les caixes. 

En les caixes amb tapa, la tapa s’ha de poder obrir i tancar correctament. 
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS: 

La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla que el parament acabat.  
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Ha de quedar amb els costats aplomats. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Aplomat:  ± 2% 
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA: 
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d’ anar collada amb morter i ha de quedar a la cota prevista per tal de que la 
tapa quedi al mateix pla que el paviment. 
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC: 
La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts. 
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant. 
Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de començar els treballs de muntatge, s’ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

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

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
La col·locació de l’element s’ha de fer seguint les indicacions del fabricant. 
En les caixes encastades, s’ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l’ interior de la caixa. Per aquest motiu, s’han 
d’ajustar els tubs a les finestres de les caixes. 

Un cop instal·lat, s’ha de procedir  a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

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

INTERRUPTORS, COMMUTADORS, ENDOLLS, POLSADORS, PORTAFUSIBLES O REGULADORS D’INTENSITAT: 

UNE-EN 60669-1:1996 Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas. Parte 1: Prescripciones 

generales. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
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H -  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
 
H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
 
H14 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
H1411115,H1421110,H1423230,H1432012,H1451110,H1456821,H1462241,H1463253,H1473203,H147L015,H147RA00,H148
4110,H1483243,H1481242,H1482222,H1489690,H1487460,H1426160,H142AC60,H142BA00,H1433115,H1445003,H1441201
,H147A300,H1459630. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin amenaç ar la seva 
seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 

S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respirarori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 

Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat fí sica del 
treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç  davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o 
ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador. 

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 

En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser compatibles entre si i 

mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El responsable de la contractació del treballadors 
resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari, sessions d’entrenament,  
especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques 

- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà  de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament só n transferibles aquells en els que es pugui garantir la higiene i salut dels 
subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces directament en contacte amb el cos de l’usuari i fer un 
tractament de rentat antisèptic.  

L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i informació  que al 

respecte haurà rebut l’usuari. 
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L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà  sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o decoracions que 
redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el risc. 

PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la utilització de casc 
protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d’encofrat 
i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de 
caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 

Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a mà quines, aparells o enginys en moviment, 

quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà obligatòria la cobertura dels 

cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaç os, cintes i adorns sortints. 
Sempre que el treball determini exposició  constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment de caps o 
passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjanç ant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció  de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.  
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
 S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
 - Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor 
amb tractament anti -entelat  
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de 
ventilació indirecta o tamís antiestàtic  
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor 
ventilació.  
 - Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus panoràmiques, amb 
armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
 - En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per 
impedir entelament. 

Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra fregament. Seran 

d'ú s individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït amb material 
absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbè stics 
estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar. 
Als treballs de soldadura elèctrica es farà  servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" amb espiell de 
vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria, i fàcilment 
recanviables ambdós. 
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No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les pantalles de cap de 
tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre per a garantir una 
absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i 
eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres de picapedrer 

PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció  de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
- Treballs de percussió 

- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, quan sigui superior a 
80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense perjudici de les mides 
generals d'aïllament  i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà  als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars amb filtre, orelleres de 
coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, plàstic, cera 
mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu  poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la compatibilitat dels diferents 
elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industri als alimentats amb gas, quan puguin existir riscos d’intoxicació per gas o 
de insuficiència d’oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del fluid frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà  sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració mínima del 20% d'oxigen 
respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en suspensió. 

Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús i nivell de saturació  

dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no s'arriben a fer-se servir, a 

intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la ingestió de llet o 
qualsevol altra solució “tradicional”. 

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es  seleccionaran en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els 
riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, 
pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les caracterí stiques o riscos del treball a realitzar. 

Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plà stiques que portin marcat en 

forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 

Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, adaptat 
als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 
    - Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
    -  Treballs en bastides 
    - Obres de demolició d’obra grossa 
    - Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
    - Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
    - Construcció de sostres 
    - Treballs d’estructura metàl·lica 
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    - Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
    - Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
    - Treballs de transformació de materials lítics 
    - Manipulació i tractament de vidre 
    - Revestiment de materials termoaïllants 
    - Prefabricats per a la construcció. 
- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
    - Construcció de sostres 
- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
    - Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n rà pid en cas de penetració de masses en fusió: 
    - Soldadors 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, 

que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 

Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o 

poliuretà, cuir especialment  tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis. 

La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de 

protecció mecà nica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elè ctric, faran servir calçat aïllant sense cap element metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca  permetrà desfer-se’n ràpidament  del calçat, davant 
l'eventual introducció de partícules incandescents. 
 Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un alt grau de 
possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles  d'acer flexible 
sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en el calçat des d’origen. 

La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de cuir, cautxú o teixit 

ignífug. 
 En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
 En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de seguretat anticaigudes 
(tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alç ada, seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 

- Treballs en cabines de grues situades en altura 
Aquests cinturons compliran les segü ents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llenç aran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva 
resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de fabricació sigui superior als 4 
anys  
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un dià metre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la menor elasticitat per 
la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de dià metre 
Es vigilarà de manera especial,  la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda salvacaigudes haurà 
de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la  seva vida útil, durant el temps que persisteixi el risc de caiguda 
d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
 Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:  
 - Peces i equips de protecció: 
      - Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius  
      - Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent  
      - Manipulació de vidre pla  
      - Treballs de rajat de sorra  
      - Treballs en cambres frigorífiques  
 - Roba de protecció anti-inflamable:  
      - Treballs de soldadura en locals exigus  
 - Davantals antiperforants:  
      - Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos.  
 - Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
      - Treballs de soldadura. 
      - Treballs de forja. 
      - Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemè ncies meteorològiques compliran les següents condicions: 
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- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu é s recomanable la utilització de 
pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
 Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba sense accessoris 
metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielè ctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, guants dielèctrics 
adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del 
fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat 
per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva caducitat, que vindrà 
fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació  (generalment estampillada a l’EPI), 
amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us segures du rant tot el 

temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es 

poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 

trabajadores de equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación 

intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se 

regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la 

Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial. 

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la 

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

H1 -  PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
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H15 -  PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
H1532581,H1533591,H15A7001,H153A9F1,H15Z1004,H15B3003. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidà ria, destinat 
a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d’impedir o 
reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els bé ns materials circumdants, susceptibles de protecció. 

S’han considerat els tipus de protecció següents: 

- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 

     - Protecció de forats verticals amb vela de lona 

     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 

     - Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 

     - Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 

     - Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 

     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 

     - Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 

     - Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 

     - Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 

     - Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 

     - Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 

     - Barana de protecció a la coronació d’una excavació 

     - Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 

     - Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

     - Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 

     - Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 

     - Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 

     - Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 

     - Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 

     - Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 

    - Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

    - Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 

    - Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 

    - Anellat per a escales de ma 

    - Marquesina de protecció accés aparell elevadors 

    - Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 

     - Pantalla de protecció front al vent 

     - Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 

- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 

CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors exposats a l’energia 
fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests. 

Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament , posant en perill la 

seguretat de persones o bens. 
Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mò bils dels SPC i els elements fixos o 
mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs 
necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant  del mateix. Si les 
instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun EPI per a la realització d’alguna 
operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer  aquestes operacions. 

Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s’hauran d’adoptar  les 

precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles. 

Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin la eficàcia de la 
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seva funció. 

Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, l’operació haurà  de 

realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la caiguda de persones 
o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, 
amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sò lidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element estructural 
estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 1,5 kN/m.  

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col· locats amb el seu costat 

menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la 

que està en construcció. 

Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 

La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no es dones un cop 

amb l’estructura. 

Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 

La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 

La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han d’estar fixades 

verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d’acer  encastades als sostres. 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 

S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles caigudes d’objectes 

des de les plantes superiors o la coberta. 

L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes i  al pes màxim previsible 

d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones 

que estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades al risc que es vol 

prevenir,  i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 

El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador. 

Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a l’operació a realitzar. La 

seva utilització  i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació  dels SPC que puguin suposar un perill per a la 
seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 

Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè  aquestes operacions es realitzin de forma 

segura o fora de les zones perilloses. 

S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC  i dels seus components, per tal de no 

sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del fabricant. 

Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o hauran de prendre’s les 

mesures necessà ries per a impossibilitar el seu ús. 

BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les caigudes d’alçada mitjançant proteccions 
individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 

No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a una alç ada de terra suficient per 

tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon 

sostre en construcció per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 

Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us segures du rant tot el 

temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, o fins a l’abocador si no es 

poden tornar a utilitzar. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 

89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 

obras de construcción. 

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

disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica. 

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

construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 

UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
H6A -  TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 
 
H6AA -  TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació de tanca mòbil de 2 m d’alçària, de malla d’acer, fixada a peus prefabricats de formigó  i amb el desmuntatge 
inclòs. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Col·locació dels peus prefabricats de formigó 
- Col·locació dels bastidors que formen la tanca 
- Desmuntatge del conjunt 

CONDICIONS GENERALS: 

La tanca ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos. 

Els muntants han de quedar verticals, independentment del pendent del terreny. 

Toleràncies d'execució: 

- Distància entre els suports:  ± 5 mm 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell: ± 5 mm 

- Aplomat:  ± 5 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant tot el procés constructiu, s'ha de garantir la protecció contra les empentes i els impactes  i s'ha de mantenir l'aplomat 
amb l'ajuda d'elements auxiliars. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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H6 -  TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
 
H6A -  TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 
 
H6AZ -  ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Porta de planxa d'acer galvanitzat emmarcada en un bastiment de tub d'acer galvanitzat, col·locada sobre muntants de suport 

de tanca mò bil, amb tots els mecanismes per a un funcionament correcte d'obertura i tancament. 

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

- Replanteig 

- Muntatge de la porta 

- Falcat provisional 

- Neteja i protecció 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha d'obrir i tancar correctament. 

Ha de quedar ben aplomat i al nivell previst. 

El conjunt no ha de tenir deformacions, cops, despreniments ni d'altres defectes superficials que perjudiquin el seu 

funcionament correcte. 

El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats. 

Distància entre ancoratges galvanitzats:  <= 60 cm 

 Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems:  <= 30 cm 

 Toleràncies d'execució: 

- Replanteig:  ± 10 mm 

- Nivell:  ± 3 mm 

 - Aplomat:  ± 3 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi han condicions específiques del procés d'execució. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

HB -  SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
 
HBB -  SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
HBB22641,HBBAA005,HBBAB117,HBBAC007,HBBAC017,HBBAE001,HBBAF007,HBBZ1111. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació  determinades, proporcioni una indicació o una obligació relativa a la 
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seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels projectistes i 
responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 

- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia preventiva.  

CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 485/1997, de 14 d’abril, i 
estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-se els senyals de 
seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus destinataris, tenint en compte possibles 
obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un risc general, en l’accés a la zona de 
risc. 
L’emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals de seguretat, 
que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de plafó  indicatiu. 
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, abalisament i, en el 
seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb l’ establert en la Norma de 
Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT PROHIBIT” i “SENTIT 
OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.  
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat limitada) i 
anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es composarà, com a mínim, dels 
següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 
La placa “OBRES” haurà  d’estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la visibilitat del 
tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar entre senyal i barrera. 
Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els següents 
elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera fins la 
detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se prè viament a la de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat del cas 
d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. Quadrada, amb 
fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar visualment o 
mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà regulada mitjançant 
semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.  
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle amb una sèrie de 
senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una a lineació recta, l’angle de la qual amb el cantell 
de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram. 

Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions 
del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat 
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per l’empresa. 

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a actuacions de 

vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 

Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT. 

SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 

m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el 

trabajo. 

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 

clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 

Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de Obras. 

Safety colours and safety signs 

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 

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

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 

Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-màquina, el marcado y la identificación. 

Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales. 
 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

HQ -  EQUIPAMENTS 
 
HQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
HQU1 -  MÒDULS PREFABRICATS 
 
 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
 
HQU1E350,HQU1A500. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’ obra, durant el temps de la 
seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars prefabricades, per a la seva 
utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + subcontractats + 
autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal· lacions del personal, s’ha d'estudiar la 
possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número de treballadors, de manera que tot el 
personal que hi participi pugui gaudir d’ aquests serveis, descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat 
al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus d’implantació per al personal, 
les característiques, superfí cies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes a les restants partides 
d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials de protecció  oficial, havent-se de 
realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 

CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal· lacions provisionals de salubritat i confort, en 
les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat per a assegurar les mateixes prestacions 
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que la l lei estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els esmentats serveis, 
sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal d’utilització , les condicions d’ordre i 
neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i la seva retirada, així 
com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d’ obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos higiènics o infeccions 
produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
Per ordre d’importància, prevaldrà el „Manteniment Predictiu“ sobre el „Manteniment Preventiu“ i aquest sobre el „Manteniment 
Correctiu“ (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per amortització  temporal, en 
forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció d’un criteri estimat de 
necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de treballadors simultanis 
presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares 

de trabajo. 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las 

obras de construcción. 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 

utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 

exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, 

sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 

trabajo. 

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 

Cerámica. 

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

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

construcción. 

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
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HQ -  EQUIPAMENTS 
 
HQU -  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
 
HQU2 -  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 

 
0.- ELEMENTOS QUE CONTEMPLA EL PLIEGO 
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HQU22301,HQU2GF01. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Armaris amb porta, pany i clau. 

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

- Col·locació i anivellament 

CONDICIONS GENERALS: 

L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 

L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 

La porta ha d'obrir i tancar correctament. 

El pany ha d’obrir i tancar correctament. 

La posició ha de ser la fixada a la DT. 

Toleràncies d'execució: 

- Posició:  ± 20 mm 

- Aplomat:  ± 2% 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 

Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, etc. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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Obra:
Situació:
Municipi :

Codificació residus LER Pes Volum

Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00

grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00

terra vegetal 0,00 0,00
pedraplè 0,00 0,00

terres contaminades 170503 0,00 0,00
altres 0,00 0,00

totals d'excavació 0,00 t 0,00 m3

SI NO

Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
(tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

obra de fàbrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000

formigó 170101 0,084 0,000 0,062 0,000

petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000

metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000

fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000

vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000

plàstics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000

guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000

betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000

fibrociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000

definir altres: - 0,000 - 0,000

altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000

altre material 2 0,000 0,000 0,000 0,000

0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m3

Codificació res Pes/m2
Pes Volum aparent/m2

Volum aparent
Ordre MAM/304/20 (tones/m2) (tones) (m3/m2) (m3)

   sobrants d'execució 0,0500 64,2076 0,0896 66,9625

obra de fàbrica 170102 0,0150 27,3876 0,0407 30,4273
formigó 170101 0,0320 27,2605 0,0261 19,4750

petris 170107 0,0020 5,8761 0,0118 8,8217
guixos 170802 0,0039 2,9358 0,0097 7,2667
altres 0,0010 0,7476 0,0013 0,9719

   embalatges 0,0380 3,1900 0,0285 21,3290

fustes 170201 0,0285 0,9024 0,0045 3,3642
plàstics 170203 0,0061 1,1812 0,0104 7,7377

paper i cartró 170904 0,0030 0,6205 0,0119 8,8815
metalls 170407 0,0004 0,4859 0,0018 1,3457

totals de construcció 67,40 t 88,29 m3

- altres

-
-
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SI

Residus que contenen PCB

a l'abocador

Residus d'enderroc 

totals d'enderroc 

   INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.                                                                                                                                                                   

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construcció que contenen amiant
Residus que contenen hidrocarburs

especificar
especificar

DECRET 89/2010  (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa  de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI  

Els materials d'excavació que es reutilitzin a la mateixa obra o en una
altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ús
pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres
reutilitzades i terres portades a abocador

Carretera de Barcelona, 90-92
Comarca : Baix Penedés

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

Calafell

altra obra

-

especificar -

Residus de construcció

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

REAL DECRETO 210/2018,  Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya           
(PRECAT20)

tipus
quantitats

REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc codificació

és residu:

PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE LA FINCA SITUADA A LA CTRA BARCELONA, 90-92

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

   Destí de les terres i materials d'excavació

no es considera residu:
reutilització

mateixa obra

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis

Codificació residus LER

Ordre MAM/304/2002



-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

0,00 t 0,00 m3

                    altres : 0,00 t 0,00 m3

Total d'elements reutilitzables 0,00 t 0,00 m3

 Excavació / Mov. terres Volum
 m3 (+20%) a altra autoritzada

grava i sorra compacta 0,0
grava i sorra solta 0,0
argiles 0,0
terra vegetal 0,0
pedraplé 0,0
altres 0,0
terres contaminades 0,0
Total 0,0

R.D. 105/2008 tones Projecte
Formigó 80 27,26
Maons, teules i ceràmics 40 27,39
Metalls 2 0,49
Fusta 1 0,90
Vidres 1 0,00
Plàstics 0,50 0,62
Paper i cartró 0,50 0,62
Especials* inapreciable inapreciable

projecte*
Contenidor per Formigó no si

Inerts Contenidor per Ceràmics (maons,teules...) no si

Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plàstics si si

No especials Contenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartró si si
Contenidor per Guixos i altres no especials no no

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00
volum aparent (m3)

0,000,00
0,00

R.D. 105/2008

si no especial

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels següents residus                                                                          
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ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ REUTILITZABLES

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

si especial
* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matèries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificilment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

  GESTIÓ (obra)

                    fusta en bigues reutilitzables

inert
tipus de residucal separar

si no especial

no no especial

0,00

SEPARACIÓ DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generació per cadascú d'ells a 
l'obra supera les quantitats que segueixen

0,00

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes 

4.- El sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus

6.-

4.-

gestió dins obra

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jàsseres, parets, fonaments, etc.

2.- Conservació de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilització

                    fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

                    acer en perfils reutilitzables

MINIMITZACIÓ

 OBRA. a l'obra es duran a terme les accions següents

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rígids o sobre superfícies dures

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     

 PROJECTE. durant l'elaboració del projecte s'han près les següents mesures per tal de minimitzar els residus

3.- L'adequació de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres

5.-

5.-
6.-

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren

a la mateixa obra

Terres

Reutilizació (m3)

Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

no no especial

no inert
no no especial

no

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,000,00

minimització

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Terres per a l'abocador



-

-

-

tipus de residu
residu 1

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

12,00
     Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% 5,00
     La distància mitjana a l'abocador : 15 Km 0,00
     Els residus especials i perillosos en bidons de 200 l. 15,00
     Contenidors  de 5 m3 per a cada tipus de residu 0
     Lloguer de contenidors inclòs en el preu 5,00
     La gestió de terres inclou la seva caracterització*** 0,00

 RESIDU Volum

Excavació m3  (+20%) 12,00 €/m3 5,00 €/m3 5,00 €/m3 0,00 €/m3

Terres 0,00

Terres contaminades 0,00 0,00

runa bruta

Construcció m3  (+35%) 0,00 €/m3 15,00 €/m3

Formigó 26,29 -

Maons i ceràmics 41,08 -

Petris barrejats 11,91 178,64

Metalls 1,82 27,25

Fusta 4,54 68,13

Vidres 0,00 0,00

Plàstics 10,45 -

Paper i cartró 11,99 -

Guixos i no especials 11,12 166,83

Altres 0,00 -

Perillosos Especials 0,00

119,19 440,84
Elements Auxiliars

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de : €

m3

euros

-

Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m3

Especials**: num. transports a 200 €/ transport

- -

    Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu  
gestor adreça codi del gestor

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

** Malgrat ser de dificil quantificació, sempre hi haurà residus especials a obra, per tant sempre caldrà una previsió de nombre de transports per la seva correcta
gestió
*** La caracterització de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi són presents (dins el
cost s'ha previst    una caracterització, independentment del volum de terres. Cost de cada caracterització 1.000 euros)

Transport       

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

*     Els preus recollits per l'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)

Transport: entre 5-8 €/m3 (mínim 100 €)

Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m3

0,00

-

- -

Classificació      

El volum dels residus és de : 119,19

9,08 -

205,38 0,00

59,95 0,00

125,35

0,00

Compactadores
Matxucadora de petris

Casetes d'emmagatzematge

0,00

-

143,88

1.077,65 595,97 0,00

-

El pressupost de la gestió de residus és de : 3.262,90
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- 22,71 -

- -

Altres tipus de contenidors (per contenir líquids, beurades de formigó, etc.)

2.114,46

- 55,61

-

492,92

-59,55

315,49 131,46

0,00

52,23 0,00

0,00

Valoritzador / Abocador         

Costos*
Les previsions de separació de l'apartat de gestió i :

runa neta

PRESSUPOST 

-

pressupost

GESTIÓ (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

Degut a la manca d'espai, les operacions de separació de residus les
realitzarà fora de l'obra un gestor autoritzat

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

gestor

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

gestió fora obra

adreça codi del gestor



unitats -

unitats -

unitats -

Contenidor 1000 L . Apte per a paper i cartró, plàstics
unitats - unitats -

-
-

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haurà altres instal·lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigó, etc..)

Posteriorment aquests plànols poden ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, previ acord
de la direcció facultativa.

documentació gràfica

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA.  INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

Contenidor 5 m3 . Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta

Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls
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-

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separació i altres
operacions de gestió dels residus dins l'obra, si s'escau.                                                

Contenidor 9 m3 . Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta

-
-

             Bidó 200 L .Apte per a residus especials

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informació, aquests plànols d'instal·lacions previstes són a:

Estudi de Seguretat i Salut

-
-

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES3

CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L

CONTENIDOR 5 M 3



Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
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Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus generats a obra, s’ajustaran al que 

determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per 

la Propietat.

Si degut a modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, 
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n 
donarà comunicació per a la seva acceptació a la Propietat.

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

plec de condicions
tècniques



T 0,00 T
T 67,40 T

   Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ ** 0 T 11 euros

Residus de construcció i enderroc ** 296,627 T 11 euros

.

Tones

euros3.262,90Total dipòsit ***

Previsió inicial de l'Estudi

DIPÒSIT  SEGONS REAL DECRETO  210/2018

% de reducció per minimització

0,00

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es 
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)

euros/T 0,00

PES TOTAL DELS RESIDUS

euros/T 3262,90

296,6

***Dipòsit mínim 150€
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67,40Total construcció i enderroc (tones)

dipòsit

Per les característiques del projecte, de com s'executarà l'obra i donades les operacions de minimització abans descrites, 
el càlcul inicial de generació de residus, a efectes del càlcul del dipòsit, s'estima que es podrà reduir en un percentatge 
del:

Total excavació (tones)

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS                                                     Enderroc, Rehabilitació, 
Ampliació

%

Previsió final de 
l'Estudi

0,00

IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
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