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MG 1 Identificació i objecte del projecte 

 

Projecte bàsic  

id'execució: 

Projecte de construcció d'un magatzem adossat al 
Poliesportiu Municipal 

Objecte de l’encàrrec: Obra de nova construcció 

Emplaçament: Carrer Joan Carles I, 15 

Municipi: 43883 Roda de Berà 

Referència cadastral: 0708402CF7600N0001LW 

  

MG 2 Agents del projecte 

 

Promotor AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ 

 Carrer Joan Carles I, 15.   
43883 Roda de Berà 
 

  

Arquitecte: Josep Elias Payan 

Núm. col·legiat: 55030-2 

47769476-V 

Carrer Sant Isidre, 7, baixos 43883 Roda de Berà 

Telèfon: 652 799 891 

josep.elias.arquitecte@gmail.com 

  

MG 3 Relació de documents complementaris i projectes parcials  

 

Estudi de seguretat i salut: Redactat pel mateix arquitecte projectista  

 

Projecte parcial d’estructures i 
fonaments: 

Redactat pel mateix arquitecte projectista  
  

  

  

Roda de Berà, Novembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

Josep Elias Payan, arquitecte  
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MD 1 Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida   

El municipi de Roda de Berà, ubicat a la comarca del Tarragonès, té una alçada topogràfica de 57,00 
mm sobre el nivell del mar. La parcel·la té una alçada topogràfica de 58,73 m sobre el nivell del mar. 

Es tracta d’una parcel·la en sòl urbà consolidat, amb diverses edificacions existents. 

L'emplaçament de l'edifici objecte d'aquest projecte dins la parcel·la presenta una geometria regular. 

El projecte preveu una actuació amb una superfície de 166,55 m2, de forma rectangular, i unes 
dimensions de 35,55 m de llargada i 4,62 m d’amplada. 

Es preveu la realització d'un magatzem rectangular adossat en sentit longitudinal a un edifici existent 
destinat a Poliesportiu Municipal, i la construcció d'un cobert entre les façanes de l'edifici existent i el 
nou magatzem, també adossat longitudinalment al Poliesportiu. 

La intervenció limita per la banda sud-est amb el Poliesportiu, per la banda nord-oest amb dos espais 
lliures de la parcel·la elevats entre 75 i 80 cms respecte l'emplaçament del magatzem, per la banda 
nord-est limita amb un espai lliure de la parcel·la a la cota del magatzem, mentre que per la banda 
sud-oest, el magatzem limita amb el nou porxo cobert, mentre que el cobert, s'adossa a un altre edifici 
existent destinat a oficines de l'Ajuntament. 

La topografia de l'emplaçament del magatzem és plana. Sota el nou porxo cobert, hi ha dos nivells 
existents, un a nivell del magatzem en la banda dreta del mateix, en sentit longitudinal, mentre que a 
l'esquerra, el nivell es troba a +0.75 cm respecte el primer. 

Seguint les indicacions de la propietat, s'ha projectat la construcció del magatzem i del porxo 
adossats al Poliesportiu i edifici de l'Ajuntament, i les dimensions i nivells del projecte, també han 
seguit les peticions de la propietat.  

No s'ha pogut consultar el projecte de construcció ni d'activitats del Poliesportiu Municipal, motiu pel 
qual no s'ha pogut consultar l'ocupació exacta dels edificis existents ni les llicències d'activitat 
corresponents. En tot cas, la intervenció no empitjora les condicions de l'estat actual en quan a 
funcionament, programa i evacuació, i en aquest sentit, la voluntat i criteri del projecte milloren les 
condicions de l'estat actual. 

Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius de les normes urbanístiques del Pla 
General Municipal de Roda de Berà. 

Pel que fa a les seves prestacions, l’edifici compleix els requisits bàsics de qualitat establerts per la 
Llei d’Ordenació d’Edificació (LOE llei 38/1999) i desenvolupats principalment pel Codi Tècnic de 
l’Edificació (CTE RD. 314/2006). 

Igualment es dóna compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, autonòmic i municipal 
que li sigui d’aplicació. 

MD 2 Descripció del projecte         

MD 2.1 Descripció general del projecte i dels espais exteriors de l'entorn  

Es tracta del projecte d'un edifici i un porxo adossats al Poliesportiu Municipal i l'Ajuntament existents, 
entre d'altres, en el recinte de la parcel·la situada al carrer Joan Carles I, núm. 15 del municipi de 
Roda de Berà, comarca del Tarragonès. 

L'edifici projectat és un magatzem de planta baixa situat en l'espai lliure existent entre el Poliesportiu i 
un altre espai lliure més elevat. El magatzem projectat està a la mateixa cota que el Poliesportiu per 
facilitar el transport i l'emmagatzematge d'objectes necessaris per les pràctiques esportives i mobiliari. 
Tal com s'ha acordat amb la propietat, en el magatzem no es podran emmagatzemar decorats, 
vestuaris i altres elements tèxtils o altament combustibles o inflamables. 

El magatzem és una construcció rectangular adossada al Poliesportiu existent en sentit longitudinal, i 
en les dues façanes transversals es projecten les obertures d'accés i evacuació del magatzem. A 
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ambdós extrems, la cota del terreny existent és de 5 cms per sota el nivell del paviment acabat del 
magatzem, que coincideix amb el nivell del paviment acabat del Poliesportiu. 

En la façana longitudinal oposada al Poliesportiu, el magatzem limita amb un espai lliure exterior 
situat a +0.75 cms respecte el nivell interior del magatzem. 

El nou porxo cobert s'adossa també al Poliesportiu en sentit longitudinal, i en l'extrem transversal 
esquerra, s'adossa a l'edifici de l'Ajuntament. En l'altre extrem transversal, el dret, hi trobem la façana 
del nou magatzem. El nivell de la coberta del magatzem i el porxo és el mateix. 

Sota el porxo hi ha dos nivells existents, un 5 cms per sota del paviment acabat del magatzem, i l'altre 
a 70 cm per sobre. Ambdós nivells comuniquen mitjançant una escala exterior en la que no s'intervé. 

Tota la intervenció queda alineada, per la banda oposada al Poliesportiu, amb l'extrem de l'edifici de 
l'Ajuntament, de manera que no hi ha sortints ni entrants respecte a l'aresta d'aquesta façana existent. 

Els nivells exteriors existents connecten amb el nivell del magatzem i el nivell exterior mitjançant unes 
escales. Atès que per a la construcció del magatzem s'ha d'enderrocar una part del mur de contenció 
de l'espai lliure elevat 80 cms sobre la cota 0.00 del projecte, es preveu ampliar una de les dues 
escales de connexió entre nivells exteriors. Per tal d'evitar que l'espai lliure elevat pugui ocasionar 
problemes d'humitat a l'interior del magatzem, s'executarà un drenatge corregut a cota de 
fonamentació que conduirà les aigües recollides a la xarxa de sanejament existent. A més, 
s'impermeabilitzarà el nou mur de contenció per evitar filtracions. 

Es garantirà també una correcta impermeabilització en contacte entre la façana dels edificis existents i 
la coberta del magatzem i el nou porxo. 

La coberta serà plana, amb una pendent del 1,5 %. La recollida de les aigües pluvials es realitzarà per 
l'interior de la coberta, a través de diversos punts de recollida que connecten amb els baixants 
projectats. En façana, la paret de tancament passarà per davant del forjat i arribarà fins al nivell de 
coronació de la coberta. 

El magatzem disposarà dels serveis necessaris per al seu correcte funcionament, i es garantirà el 
subministrament mitjançant la connexió de les noves instal·lacions a les xarxes ja existents. 

MD 2.2 Justificació del compliment de la normativa urbanística 

La zona on s'ubica el projecte està qualificada com a equipament amb la clau D en el plànol de sòl 
urbà del Pla General Municipal de Roda de Berà vigent. 

Entenent que els equipaments en el recinte són existents, i que la intervenció només implica la 
construcció d'un magatzem i un porxo com a annex de servei del Poliesportiu Municipal, que consta 
només de planta baixa amb una alçada molt inferior al Poliesportiu i l'Ajuntament, no suposarà un 
canvi substancial en l'equipament existent i mantindrà les característiques urbanístiques que li 
pertoquen. 

Paràmetres bàsics del planejament: 

- Planejament vigent:  Pla General Municipal de Roda de Berà 

- Qualificació urbanística:  Sistema general d'equipament i dotacions 

- Clau:    D 

- Usos:    Art. 62.d) Edificacions i instal·lacions esportives; centres 
     d'esbarjo i recreatius i altres de caràcter turístic no  
     residencials, d'interès públic, social o comunitari; i annexos de 
     serveis.  

     D'acord amb l'establert en l'apartat d, el projecte correspon a 
     un annex de servei d'una instal·lació esportiva. 

- Condicions d'edificació:  Segons l'establert en l'art. 65.1, l'edificació s'ajusta a les 
     necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge 
     i a les condicions ambientals, i respecta la integració en el 
     sector en el que s'emplaça. 
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MD 2.3 Descripció de l’edifici. Programa funcional i usos 

L'edifici annexat a l'edificació rectangular existent en el recinte del Poliesportiu Municipal de Roda de 
Barà. El porxo cobert, en continuïtat longitudinal amb el magatzem, s'annexa al Poliesportiu i a 
l'Ajuntament. 

El magatzem consta de planta baixa, té forma rectangular i coberta plana. El porxo es troba al mateix 
nivell que el forjat de coberta del magatzem. 

La cota del paviment acabat de l'edificació serà la +0.05 m, essent la +0.00 m la cota del terra exterior 
en la banda esquerra del magatzem, i +0.03 m la cota del paviment exterior en la banda dreta. Les 
cotes dels nivells sota el porxo són els existents, i no es preveu la seva modificació; i són una zona a 
cota +0.00 i una altra a +0.75 m, connectades mitjançant unes escales també existents.  

L'alçada lliure interior del magatzem és de 3.65 m, essent la l'alçada total de coronació del perímetre 
de coberta del magatzem i el porxo de +4.45 m respecte el +0.00 del projecte.  

Atès que l'amplada del magatzem no és molt elevada, seguint les indicacions de la propietat, el forjat 
de coberta de l'edificació i el porxo recolzaran, per una de les seves bandes longitudinals, en els pilars 
existents del poliesportiu que són superficialment visibles en façana. Es garantirà la seva protecció 
contra el foc segons les noves necessitats del projecte, per garantir la completa seguretat de la 
intervenció i l'edifici existent.  

Tal com s'ha acordat amb la propietat, en el magatzem no es podran emmagatzemar decorats, 
vestuaris, ni altres objectes o teixits inflamables o combustibles. 

Es preveu l'ampliació de les escales existents que comuniquen els dos nivells exteriors existents de 
+0.00 i +0.80 m, així com la reconstrucció del mur d'urbanització i el paviment de solera sota porxo, 
que serà necessari enderrocar per a la construcció del magatzem i els pilars del cobert.  

El magatzem té una superfície construïda de 99,57 m2 i 93,10 m2  útils. El porxo té una superfície 
construïda de 64,73 m2 i 54,10 m2  útils, mentre que els elements d'urbanització consistents en 
ampliació d'escales i nou mur de contenció, suposen la construcció d'una superfície total de 2,20 m2. 

La superfície construïda total de la intervenció és de 166,50 m2. L superfície útil total interior és de 
93,10 m2 , mentre que la total exterior és de 59,80 m2. 

MD 2.4 Relació de superfícies útils i construïdes i paràmetres resum de l’edifici 

Superfícies útils i construïdes per Planta 

 Superfície útil 
interior 

Superfície útil exterior Superfície Construïda 

Planta Baixa    

Magatzem  93,10 m2  99,57 m2 

Nou cobert-porxo  58,40 m2 64,73 m2 

Ampliació escales  1,40 m2 1,40 m2 

Nou mur 
d'urbanització 

  0,80 m2 

SUPERFICIE 
TOTAL  

93,10 m2 59,80 m2 166,50 m2 

 

Roda de Berà, Novembre del 2018 

 

 

 

 

Josep Elias Payán, arquitecte 
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MD 3 Prestacions de l’edifici: Requisits a complimentar en funció de les 
característiques de l’edifici 

 

Les solucions adoptades al projecte tenen com a objectiu que es disposi de les prestacions 
adequades per garantir els requisits bàsics de qualitat que estableix la llei 38/99 d’Ordenació de 
l’Edificació. 
 
En compliment de l’article 1 del decret  462/71 del ministeri de la vivienda “normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", i també en compliment de l’apartat 1.3 de l’annex del 
Codi Tècnic de l’Edificació (Real Decreto 314/2006) , es fa constar que al projecte s’han observat les 
normes sobre la construcció vigent i que estan relacionades en l’apartat de Normativa Aplicable de la 
memòria.   

 

L’edifici projectat proporcionarà unes prestacions de funcionalitat, seguretat i habitabilitat que 
garantiran les exigències bàsiques del CTE , en relació amb els requisits bàsics de la LOE, així com 
també donen resposta a la resta de normativa d’aplicació. 
 
A continuació es defineixen els requisits generals a complimentar en el conjunt de l’edifici, que 
depenen de les seves característiques i ubicació, i que s’agrupen de la següent manera:   
- Funcionalitat   � Utilització: Condicions d’habitabilitat dels habitatges 
 � Accessibilitat 
- Seguretat       � Estructural 
 � en cas d’Incendi 
 � d’Utilització 
- Habitabilitat    � Salubritat 
 � Protecció contra el soroll 
 � Estalvi d’energia  
� Altres aspectes funcionals dels elements constructius o de les instal·lacions per un ús satisfactori 
de l’edifici. 
En l’apartat MD4 Descripció dels sistemes que composen l’edifici es defineixen els sistemes de 
l’edifici i es concreten els seus requisits específics i prestacions de les solucions. 

MD 3.1 Condicions de funcionalitat de l’edifici 

 3.1.1 Condicions d’accessibilitat 

El disseny del nou magatzem incorpora les condicions d’accessibilitat establertes per la Llei 18/2007 
del Dret de l’habitatge, el Codi d’Accessibilitat de Catalunya (D. 135/1995) i el CTE DB SUA Seguretat 
d’Utilització i Accessibilitat, de manera que es satisfà el requisit bàsic d’accessibilitat fixat a la LOE. 
Així doncs: 

Segons el Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat de 
supressió de barreres arquitectòniques, es garantirà l’accés al magatzem sense cap escala ni graó 
aïllat, amb un desnivell no superior a 2 cms amb un cantell arrodonit a un angle màx. de 45º, una 
amplada superior a la mínima de 0,90 m, una alçada lliure en tot el recorregut superior a 2,10 m lliure 
d’obstacle. La connexió amb l’espai exterior es realitzarà mitjançant un espai lliure en el que s'hi pot 
inscriure un cercle d'1,5 m de diàmetre sense ser escombrat per l'obertura de la porta, que també es 
garantirà a l'altra banda de la porta. La porta tindrà una amplada superior a la mínima de 0,80m, i una 
alçada superior a la mínima de 2,00 m.  

 

S’adjunta la fitxa justificativa del D.135/1995, i del DB SUA-9.  
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 D.  135/1995 Codi d’accessibi l itat  CTE DB SUA:  SUA-9 Accessibil i tat  
 

ACCESSIBILITAT 
EXTERIOR 

 

 

 

 

Comunicació de 
l’edificació amb: 
 - via pública  
- zones comunes ext, 
elements annexos.

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

! Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici ! taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

! Itinerari practicable 
    * edificis ! PB + 2PP 

   * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

! Itinerari adaptat 
 * edificis amb habitatges adaptats 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

! Itinerari accessible per a tots els edificis  

(s’exclouen els habitatges unifamiliars aïllats i  
adossats sense elements comuns) 

 

ACCESSIBILITAT 
VERTICAL 
Mobilitat entre plantes 
(necessitat 
d’ascensor o previsió 
del mateix) 
 

 

 

 

 

 

 

Comunicació de les 
entitats amb: 

- planta accés 
(via pública)  

- espais, instal·lacions 
i  dependències d’ús 
comunitari 

 
 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

! Itinerari adaptat o practicable  
 * segons ús de l’edifici ! taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

! Itinerari practicable: 
 * edificis ! PB + 2PP que no disposin d’ascensor 

 * edificis amb obligatorietat de col·locació d’ascensor 

 * aparcaments > 40places 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

! Itinerari accessible amb ascensor accessible  
o rampa accessible, en els següents supòsits: 

  *  edificis > PB + 2PP 

   * edificis / establiments amb Su > 200 m
2
  

(exclosa planta accés) 

   * plantes amb zones d’ús públic amb Su > 100 m
2
  

      * plantes amb elements accessibles 

 

ACCESSIBILITAT 
HORITZONTAL  
Mobilitat en una 
mateixa planta  
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

Comunicació punt d’ 
accés a la planta amb: 
 - les entitats o espais 

-  instal·lacions i  
dependències d’ús 
comunitari 

 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

Edificis o establiments d’ús públic: 

! Itinerari adaptat o practicable que comuniqui  
el punt d’accés de la planta amb: 

 * elements adaptats ! taula d’usos públics 

Edificis o establiments d’ús privat: 

! Itinerari practicable que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

 * entitats o espais 

 * dependències d’ús comunitari 

EDIFICIS D’ÚS NO HABITATGE 

! Itinerari accessible que comuniqui el punt d’accés  
de la planta amb: 

  * zones d’ús públic 

  *origen d’evacuació de les zones d’ús privat 
   * tots els elements accessibles 

    

✔

✔
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I t ineraris  ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

-  Amplada: ! 1,20 m 
S’admet estretaments puntuals: A ! 1,00m per a longitud 
"0,50m i separat 0,65m de canvis direcció /forats de pas  

  

- Alçada: !  2,20 m en general (2,10m per a ús restringit)  

- Canvis de direcció:   no es contempla (amplada pas 1,20 m)   

- Amplada: ! 0,90 m 

- Alçada: !  2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 

- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre  

inscriure un cercle de " 1,20 m. 

PARÀMETRES      
GENERALS 

- Amplada: ! 0,90 m 

- Alçada:  ! 2,10 m, lliure d’obstacles en tot el seu recorregut 

- Canvis de direcció:   l’amplada de pas ha de permetre  

inscriure un "1,20 m  

- Espai lliure de gir a cada planta on es pugui inscriure  

un cercle de "1,50m.  
 

 

-  Espai de gir: " ! 1,50 m (lliure d’obstacles) 
* al vestíbul d’entrada (o portal), 
* al fons de passadissos de >10m, 
* davant ascensors accessibles o espai per a previsió   

   

 - Paviment: és no lliscant  
- Paviment:  grau de lliscament segons ús i ubicació (SUA-1) 

* no conté elements ni peces soltes (graves i sorres) 
  pelfuts-moquetes: encastats o fixats al terra 
* sols resistents a la deformació (permeten circulació i  
  arrastrada d’elements pesats, cadires roda, etc,   

   

   
- Pendent: " 4% (longitudinal) 

" 2% (transversal) 
   

   
- Senyalització dels itineraris accessibles: 

mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA i 
fletxes direccionals, si es fa necessari en edificis d’ús  
privat quan hi hagi varis recorreguts  alternatius. 
   sempre en edificis d’ús públic 
amb bandes de senyalització visuals i tàctil 
   sempre en edificis d’ús públic per a l’itinerari accessible  
   que comunica la via pública amb els punts d’atenció o  
   “crida” accessibles.  (característiques segons SUA-9 2.2) 

   

 

-  Amplada: ! 0,80 m (mesurada en el marc i aportada per 1 fulla) 
(en posició de màx. obertura " amplada lliure de pas  
reduït el gruix de la fulla ! 0,78 m) 

 
 

- Alçada: !  2,00 m   

-  Espai de gir: a les dues bandes d’una porta hi ha un espai horitzontal 

"1,20 m. (sense ser escombrat per l’obertura de la 
porta)  

 
 

- Amplada:  ! 0,80 m 
- Alçada:  !  2,00 m 

- Espai lliure de gir, a les dues bandes d’una porta es pot inscriure  

un cercle de " 1,20 m, sense ser escombrat 
per l’obertura de la porta . (S’exceptua a l’interior  
de la cabina de l’ascensor) 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió o palanca.  

- Amplada:   

! 0,80 m les portes de 2 o més fulles, una d’elles serà ! 0,80 m 
- Alçada:  ! 2,00 m 

- Espai lliure de gir: 
a les dues bandes d’una porta es pot inscriure un "1,50 m.  
(sense ser escombrat per l’obertura de la porta).  
S’exceptua a l’interior de la cabina de l’ascensor 

- Manetes: s’accionen mitjançant mecanismes de pressió  
o palanca. 

 

- Mecanismes d’obertura i tancament:  
* altura de col·locació : 0,80m # 1,20m 
* funcionament a pressió o palanca i maniobrables amb 
  una sola ma, o bé són automàtics 
* distància del mecanisme d’obertura a cantonada !0,30m 

 

  

PORTES 
garantiran 

- Portes de vidre:  

* tindran un sòcol inferior ! 0,30m d’alçada, llevat de que  
el vidre sigui de seguretat. 

* visualment tindran una franja horitzontal d’amplada 

 ! 0,05 m, a 1,50 m d’alçada i amb marcat contrast de color. 

 
- Portes de vidre: 

* classificació a impacte, com a mínim, (3 - B/C - 3)  
* si no disposen d’elements que permetin la seva 
  identificació (portes, marcs) es senyalitzaran segons 
  apartat 1.4 (DB SUA-2) 

 

  

 

-  No hi ha d’haver cap escala ni graó aïllat.  
- No s’admeten graons 

 

 - No inclou cap tram d’escala. 
- A les dues bandes d’un graó hi ha un espai lliure pla amb una fondària 

mínima de 1,20 m. L’alçada d’aquest graó és ! 14 cm. 

GRAONS  

- Accés a l’edifici:  
S’admet un desnivell ! 2 cm que s’arrodonirà o  
s’aixamfranarà el cantell a un màxim de 45º.   

  

 

 - Accés a l’edifici: 
En els edificis amb obligatorietat d’instal·lació d’ascensor, només 

s’admet l’existència d’un graó, d’alçada $ 12cm, a l’entrada de l’edifici.   

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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I t ineraris  ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

- longitudinal: $ 12% 

$ 10% 

$ 8% 

 trams < 3m de llargada 

 trams entre 3 i 10m de llargada 
trams > 10m de llargada 

- longitudinal: $ 10% 

$ 8% 

4< p $ 6%

 trams < 3m de llargada 

 trams < 6m de llargada 
trams < 9m de llargada 

- Pendents  

- transversal:  S’admet  $ 2% en rampes exteriors 

 - Pendents  

- transversal: $ 2%  

 

 

- Pendents - longitudinal:  $ 12% per a trams $ 10 m de llargada 

- transversal: s’admet $ 2% en rampes exteriors 

- Trams: - La llargada de cada tram és $ 20 m. 

- En la unió de trams de diferent pendent  
es col·loquen replans intermedis. 

- A l’inici i al final de cada tram de rampa hi ha  
un replà de 1,50 m de llargada mínima.   

 - Trams: 
 
 

 

- llargada màxima tram $ 9 m. 

- amplada ! 1,20m 
- rectes o amb radi de curvatura ! 30m 

- a l’inici i al final de cada tram hi ha una superfície 
horitzontal ! 1,20m de long. en la direcció de la 
rampa 

 

- Trams: - En els dos extrems d’una rampa hi ha un espai   
lliure amb una fondària de 1,20 m. 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada  
mínima de  1,50 m en la direcció de circulació.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada ! la de la rampa 
   longitud ! 1,50 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de la rampa no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a > 1,50m de l’arrencada d’un tram 

 

- Replans:  (als dos extrems d’una rampa hi ha un espai  lliure  
amb una fondària de 1,20 m) 

RAMPES 

- Barreres 
 protecció,  
 Passamans 
 i 
Elements 
protectors: 

- Baranes: a ambdós costats 
- Passamans:  

situats a una alçada entre 0,90 i 0,95m amb  
disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub  

rodó de " entre 3 i 5 cm, separat  ! 4 cm dels  
paraments verticals. 

- Element de protecció lateral: es disposa 

longitudinalment amb una alçària ! 10 cm per  
sobre del terra (evitar la sortida accidental de rodes i 
bastons) 

 

 - Barreres de 
protecció,  
Passamans 
 i 
Elements 
protectors: 

- Barrera protecció: desnivell > 0,55m  
- Passamans: per a rampes amb: 

p ! 6% i desnivell > 18,5cm. 

   * continus i als dos costats a una altura entre 0,90m -
1,10m, i 

   * un altre a una altura  entre 0,65 - 0,75m 

   * trams de rampa de l > 3m " prolongació   
horitzontal dels passamans > 0,30m en els extrems 

   * seran continus, ferms i es podran agafar fàcilment, 
separats del parament ! 0,04m i el sistema de 
subjecció no interfereix el pas continu de la ma 

- Elements de protecció lateral: per als costats 
oberts de les rampes amb p ! 6% i desnivell > 

18,5cm i amb una alçària ! 10 cm 

 

- Barreres
 protecció, 
 Passamans
 i 
Elements 
protectors:

- Passamà:   com a mínim a un costat 
- El passamà  està situat a una alçada entre  

0,90 i 0,95 m. 

 

✔

✔

✔

✔

✔
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I t ineraris ADAPTAT (D .135 /1995)   ACCESSIBLE (DB SUA)  PRACTICABLE (D .135/1995)  
 

- Dimensions 
cabina 

- sentit d’accés ! 1,40 m 

- sentit perpendicular ! 1,10 m 

- Dimensions 
cabina: 

- Su ! 1000m2
 (exclosa planta accés) 

  *1 porta o 2 enfrontades " 1,00 x 1,25m 
  *2 portes en angle  " 1,40 x 1,40m 

- Su > 1000m2
 (exclosa planta accés) 

  *1 porta o 2 enfrontades " 1,10 x 1,40m 
  *2 portes en angle  " 1,40 x 1,40m 

 - Dimensions
  cabina: 

 

- sentit d’accés ! 1,20 m 

- sentit perpendicular ! 0,90 m 

- superfície ! 1,20 m2 

- Portes - de la cabina: són automàtiques 

- del recinte: són automàtiques 

- amplada: ! 0,80 m. 

- davant de les portes es pot inscriure un  

"1,50 m. 

 

- Paràmetres generals:  

  Compleix la norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a los ascensores de 
personas, incluyendo personas con discapacidad”. 

 

 - Portes: - de la cabina: són automàtiques 

- del recinte: podes ser automàtiques o manuals 

- amplada: ! 0,80 m. 

- davant de les portes es pot inscriure un "1,20 m 
sense ser escombrat per l’obertura de la porta 

- Botoneres: 
 

 

- Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m 
respecte al terra.  

- Han de tenir la numeració en Braille o en relleu. 

 - Botoneres: - Segons  norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a 
los ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad”. 

 

 - Botoneres: - Alçada de col·locació: entre 1,00 i 1,40 m  
respecte al terra 

    

    

- Passamans: 

 

- La cabina en disposa a una alçada entre  
0,90 i 0,95 m. 

- Han de tenir un disseny anatòmic (permet  
adaptar la ma) amb una secció igual o  
equivalent a la d’un tub rodó de diàmetre  
entre 3 i 5 cm, separat, com a mínim, 4 cm  
dels paraments verticals. 

 - Passamans: 

 

- Segons  norma UNE EN 81-70:2004 “Accesibilidad a 
los ascensores de personas, incluyendo personas con 
discapacidad”. 

    

ASCENSOR 

- Senyalització: - Indicació del nombre de cada planta amb  
número en alt relleu (dimensió !10 x 10 cm)  
i col·locat  a una alçada d’1,40m des del terra  
(al costat de la porta de l’ascensor)  

 - Senyalització: - mitjançant símbol internacional d’accessibilitat, SIA 

- indicació del nombre de la planta en Braille i aràbic 
en alt relleu col·locat a una alçada entre 0,80m i 
1,20m (brancal dret en el sentit de sortida de la 
cabina) 

    

 

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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Escales.  Configuració  
 
 

 D’ÚS PÚBLIC (Adaptades)   (D .  135 /1995)   D’ÚS PÚBLIC (DB SUA-1) 
 

- Amplada   ! 1,00 m  - Amplada   - en funció de l’ús i del nombre de persones, taula 4.1 SUA-1 
- " 1,00m si comunica amb una zona accessible 

 

- Altura de pas  ! 2,10 m  - Altura de pas  ! 2,20 m  

- Graons: - frontal  F " 0,16m 

- estesa,  E ! 0,30m  

(si la projecció en planta no és recta, l’estesa,   

E ! 0,30m a 0,40m de la part interior) 

- l’estesa no presenta discontinuïtats quan s’uneix  
amb l’alçària (no tenen ressalts)  

 

 - Graons: - frontal  0,13 " F " 0,175m 

- estesa,  E ! 0,28m  

- 0,54m " 2F +E " 0,70m  (al llarg de tota l’escala)  

- la mesura de l’estesa no inclou la projecció vertical 
de l’estesa del graó superior 

- els graons no tenen ressalts (bocel) 

- graons amb frontal
 
, vertical o formant un angle " 

15º amb la vertical, (per a edificis sense itinerari 
accessible alternatiu) 

 

- Trams: - nombre de graons seguits " 12.    - Trams: 

 

 

 

- salvarà una altura $ 2,25m 

- podran ser rectes, corbats o mixtes (veure  apartat  
4.2.2 SUA-1, els usos pels quals només són rectes) 

- entre dues plantes consecutives d’una mateixa 
escala tots els graons tindran el mateix frontal 

- entre dos trams consecutius de plantes diferents el 
frontal podrà variar com a màxim ±10mm 

- tots els graons dels trams rectes tindran la mateixa 
estesa 

 

- Replans: - Els replans intermedis tindran una llargada 
!  1,20 m.  

 

 - Replans: - entre trams d’una mateixa direcció: 
   amplada ! la de l’escala 
   longitud ! 1,00 m (mesurada a l’eix) 

- entre trams amb canvi de direcció: 
   l’amplada de l’escala no es reduirà  

- els passadissos d’amplada < 1,20m i les portes es 
situen a ! 0,40m de l’arrencada d’un tram 

- replans de planta: 

* senyalització visual i tàctil amb franja de paviment 
en l’arrencada dels trams. 
(0,80m de longitud en el sentit de la marxa; 
amplada la de l’itinerari i gravat direccional 
perpendicular a l’eix de l’escala) 

* portes i passadissos d’amplada < 1,20m, es situen 
a 0,40m del primer graó d’un tram. 

 

ESCALES 

- Barreres de 
protecció,  
Passamans 
i Elements 
protectors: 

- Passamans: a ambdós costats  a una altura  
entre 0,90 i 0,95m 

*  disseny anatòmic (permet adaptar la ma) i  
amb una secció igual o equivalent a la d’un tub 

rodó de " entre 3 i 5 cm, separat  ! 4 cm  
dels paraments verticals. 

 

 - Barreres  de 
protecció,  
Passamans 
 i Elements 
protectors: 

- col·locació  1 costat 

  escales amb desnivell > 0,55m i amplada $ 1,20m 

- col·locació 2 costat 
escales amb desnivell > 0,55m i amplada > 1,20m 

- passamà intermedi: trams amplada > 4m 

- altura de col·locació % 0,90m # 1,10m 

- seran ferms i es podran agafar fàcilment, separats 
del parament ! 0,04m i el sistema de subjecció no 
interferirà el pas continu de la ma. 

 

 

 
 
 

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE RODA DE BERÀ 

 

JOSEP ELIAS PAYAN, ARQUITECTE Novembre de 2018 	� 

MD 3.2 Seguretat estructural 

L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigències 
bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE.  

Les previsions tècniques considerades en el projecte pel que fa a l’estructura, les bases de càlcul, les 
característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i la quantificació i justificació de 
les prestacions del sistema estructural es desenvolupen en la Memòria Tècnica adjunta (Compliment 
de la normativa estructural. Justificació i càlculs) i en els plànols d’estructura.  

El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE i s’han 
seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals 
emprats. 

Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc), que no formen 
part de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons les inspeccions 
prescrites en el manual d’ús i manteniment i el pla de manteniment. 

Sustentació de l’edifici: característiques del terreny 

Dins el solar a edificar, hi ha un muret de contenció a base de blocs de morter de ciment que separa 
dos nivells del terreny existent amb una diferència de cota de 80 cms. El muret té una reixa metàl·lica 
de protecció en la seva part superior que també s'haurà d'enretirar. En l'execució dels pilars del porxo, 
caldrà realitzar els treballs previs i cates necessàries per saber si hi ha conductes soterrats des del 
transformador cap a l'interior del Poliesportiu o Ajuntament. Serà necessari que la propietat faciliti el 
projecte tècnic d'aquesta instal·lació. 

En l'emplaçament de l'edifici hi ha actualment una canonada de sanejament pluvial soterrada. Es 
realitzarà una cata per conèixer la profunditat i l'estat d'aquesta xarxa, prèviament a l'execució de la 
fonamentació. 

En cas que s'observi alguna altra instal·lació o element soterrat, es realitzaran els treballs previs 
especials necessaris.   

Segons la informació prèvia disponible no es preveuen ni es té informació que en el terreny de 
l’emplaçament hi hagi problemes derivats d’inestabilitats, lliscaments, usos previs que hagin pogut 
contaminar el sòl, obstacles enterrats, modificacions prèvies de la topografia, etc. 

Actualment no s’ha realitzat l’estudi geotècnic del terreny, sinó que s’han utilitzat les dades i 
característiques de que es disposa, per tal de realitzar el dimensionat i la tipologia de fonamentació. 
Un cop enderrocats els elements d'urbanització existents, i en cas de ser necessari es procedirà a la 
comprovació del terreny i en cas de dubte, a la realització de les cates del terreny, executades per 
part d’un geòleg competent, per tal de determinar les característiques i la resistència del sòl en el que 
es construirà el nou edifici.  S'ha considerat una tensió admissible de 2.00 kg/cm2. 

 

Sistema estructural 

Els requisits de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei dels elements de 
fonamentació i contenció es satisfan segons els paràmetres establerts en el DB SE-C i que 
s’especifiquen a l’apartat MC 2.1 “Fonamentació i contenció de terres”. 

Les limitacions dels assentaments diferencials responen a les prescripcions del DB SE-C del CTE. 

L’edifici projectat compleix el requisit de seguretat estructural donant compliment a les exigències 
bàsiques SE1: Resistència i estabilitat i SE2 Aptitud al servei, en els termes de l’article 10 del CTE. 
Aquests requisits es satisfan segons els paràmetres establerts als Documents Bàsics que li són 
d’aplicació: 

- DB SE Seguretat estructural 

- DB SE-AE Accions a l’edificació 

- DB SE-C Fonaments 

- DB SE-A Acer 

- DB SE-F Fàbrica 
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Per l’estructura de formigó en el que s’estableix a l’EHE-08 Instrucció de formigó estructural. Pel que 
fa a la sismicitat en el que s’estableix a la NCSE-02 Norma de construcció sismoresistent. 

Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a l’incendi amb els 
paràmetres establerts a: 

- DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura 

Les bases de càlcul, les característiques dels materials, els procediments emprats pel càlcul i la 
quantificació justificació de les prestacions del sistema estructural es desenvolupen als apartats MC 2 
“Sistema estructural”. 

Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural mitjançant el 
càlcul pel mètode dels Estats Límit: 

- Estats Límit Últims 

- Estat Límit de Servei 

- Estat Límit de Durabilitat 

Comprovant que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de les 
dades geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la 
resposta estructural no és inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient 
per cadascuna de les situacions de projecte considerades, que són: 

• Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura 
• Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o 

reparació de l’estructura 
• Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals 

 

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions  
especificades en aquest apartat amb les combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen a 
continuació. 
Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients. 

 

- per situacions persistents o transitòries, 
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γG : coeficient parcial d’una acció permanent 

γQ : coeficient parcial per a una acció variable 

Gk: valor característic d’una acció permanent 

Qk: valor característic d’una acció variable 
simple 

Ad: valor de càlcul d’una acció accidental 

ψ0,1,2 : coeficients de simultaneïtat 

- per situacions extraordinàries, 
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Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els 
següents: 

 

Coeficients de simultaneïtat Categoria �ψ  �ψ  	ψ  

Sobrecàrrega superficial d’ús 

Zones residencials A 0,7 0,5 0,3 

Zones comercials D 0,7 0,7 0,6 

Zones de tràfic i aparcament vehicles 
lleugers (pes total < 30 kN) 

E 0,7 0,7 0,6 

Cobertes transitables F 0,7 0,5 0,6 
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Cobertes accessibles només per a 
conservació 

G 0 0 0 

Neu 

per a alçades � 1000 m  0,5 0,2 0 

Vent  0,6 0,5 0 

Accions variables del terreny  0,7 0,7 0,7 

 
El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE i s’han 
seguit les prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals 
emprats. 
Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc), que no formen 
part de l’estructura principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons les inspeccions 
prescrites en el manual d’ús i manteniment i el pla de manteniment. 

**La memòria i càlculs estructurals s’adjunten als Documents Annexos 
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MD 3.3 Seguretat en cas d’incendi 

L’edificació projectada compleix les condicions de seguretat en cas d’incendi, les exigències bàsiques 
SI del CTE. 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de 
Seguretat en cas d’incendi, DB SI. A més, es dona compliment al Decret 241/94 de “Condicionants 
urbanístics i de protecció contra incendis complementaris de la NBE CPI/91”. 

Justificació del compliment de les exigències bàsiques SI 

S’adjunta la fitxa justificativa del compliment del DB SI. A continucació es relacionen els aspectes més 
importants de la seguretat en cas d’incendi de l’edifici, ordenats per exigències bàsiques SI: 

 

SI 1 PROPAGACIÓ INTERIOR 

 

1-Compartimentació en sectors d’incendi 

El local és un únic sector d’incendis que no cal compartimentar, ja que segons l'establert en la taula 
1.1 del DB SI 1, es tracta d’un establiment que no sobrepassa els 500 m² de superfície construïda, té 
un ús es diferent al del recinte al qual està annexat i la seva ocupació es inferior a 500 persones. 

Atès que, seguint les indicacions de la propietat, el magatzem està adossat al Poliesportiu Municipal i 
i que, també per preferències de la propietat, el sostre del magatzem i el cobert recolzaran, 
parcialment, en els pilars metàl·lics existents del Poliesportiu, les parets i els sostres hauran de 
complir una resistència al foc EI 90, (resistència inferior a la requerida en l'apartat 2 següent), segons 
la taula 1.2, al tractar-se d'un magatzem adossat a un edifici de pública concurrència, sense planta 
soterrani i amb una alçada d'evacuació inferior a 15 metres. No hi ha portes de pas entre el 
magatzem i el Poliesportiu i l'Ajuntament. Les portes del magatzem tenen sortida directament a 
l'exterior. 

Tot i que el magatzem no és de pública concurrència, s'ha definit la resistència al foc de les parets i 
sostres tenint en compte que el Poliesportiu sí que és de pública concurrència. 

 

2-Locals i zones de risc especial 

El magatzem projectat té un volum construït de 340 m³, i segons la taula 2.1 es considera un local de 
risc especial mig.  

Tal com s'ha acordat amb la propietat, en el magatzem no es podran emmagatzemar decorats, 
vestuaris i altres elements tèxtils o altament combustibles o inflamables. 

D'acord amb la taula 2.2, la resistència al foc de l'estructura portant ha de ser R 120, les parets i 
sostres han de tenir una resistència al foc de EI 120, i el seu recorregut d’evacuació fins a la sortida 
serà menor o igual a 25 metres. 

No hi ha portes de comunicació amb un altre edifici, per tant, no és necessari el vestíbul 
d'independència per sectoritzar aquesta comunicació inexistent.  

Atès que, seguint les indicacions de la propietat, el magatzem està adossat al Poliesportiu Municipal i 
i que, per decisió de la propietat, el sostre del magatzem i el cobert es recolzaran, parcialment, en els 
pilars metàl·lics existents del Poliesportiu, es duran a terme les actuacions següents: 

- Els trams de pilar existents que actuen en la present intervenció es revestiran per garantir una 
resistència al foc R 120, a base de d'aïllament de fins a 5 cm de gruix, amb morter format per 
ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat. Aquesta aplicació es reforçarà amb 
plaques de silicat càlcic de 30 mm de gruix, i el conjunt, es protegirà amb planxa expandida i 
nervada d'acer galvanitzat, de 0,3 mm de gruix per evitar que algun cop pugui reduir el gruix del 
revestiment contra incendis de l'estructura. 

- Les parets i els sostres tindran una resistència al foc EI 120, superior a l'exigida segons la norma 
en l'apartat 1 anterior. S'observa que la paret existent de blocs de morter de ciment de 20 cm de 
gruix entre el Poliesportiu i el magatzem ja compliria aquesta resistència, però es preveu enguixar 
per l'interior del magatzem aquesta paret per millorar la seva resistència al foc. 
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3-Passos d’instal.lacions a través dels elements de compartimentació d’incendis. 

El magatzem és un únic sector d’incendis que no cal compartimentar, per tant, els conductes no han 
de disposar d’elements passants que aportin resistència al foc als conductes. 

Tot i així, es preveu, el segellat de buit de pas d'instal·lacions amb morter ignífug de ciment i perlita 
amb vermiculita, de 150 mm de gruix, amb resistència al foc EI-120, i es demanarà el certificat tècnic 
d'aquesta aplicació. 

 

 

4-Reacció al foc dels materials 

Els materials i elements constructius de l’interior del magatzem han de complir les condicions de  de 
reacció al foc que s'estableixen a continuació: 

Local de risc especial: 

-sostres i parets: B-s1, d0 

- terres: BFL s1 

 Espais ocults no estancs 

 - Sostres i Parets: B-s3, d0 

 - Terres: BFL s2 

L’estructura vertical i sostres en compliran amb R 120 

La paret de separació amb la resta d’edificació existent complirà amb la mateixa reistència al foc EI 
120. 

 

SI 2 PROPAGACIÓ EXTERIOR 

 

Exigència bàsica. Es limitarà el risc de propagació de l’incendi per l’exterior, tant per l’edifici 
considerat com a d’altres edificis. 

1-Mitgeres 

Per tal de limitar el risc de propagació de l’incendi per l’exterior, les mitgeres o murs colindants amb 
un altre edifici, han de tenir una resistència al foc EI 120 com a mínim. 

Es tracta de parets formades per bloc de morter de ciment de 20 cm de gruix. Segons la taula F.1 
sense revestir. Segons la taula F.1 Resistencia al fuego de muros y tabiques de fábrica de ladrillo 
cerámico o sílico-calcáreo del DB-SI del CTE, estem dins el compliment dels paràmetres. 

El projecte preveu l'enguixat d'aquesta paret per l'interior del magatzem per millorar la resistència al 
foc de la paret. 

2-Façanes 

S’estableixen condicions per tal de limitar el risc de propagació exterior de l’incendi per la façana en 
horitzontal, en vertical i superficialment per l’acabat exterior o per la cambra ventilada si n’hi ha. 

La façana limita el risc de propagació exterior de l’incendi amb les façanes colindants, ja que es 
compleix EI 60 de resistència al foc i la distància entre façanes a 90º i a 180º. 

3-Cobertes 

S’estableixen condicions per limitar el risc de propagació exterior de l’incendi per la coberta i també, 
superficialment pel seu acabat exterior. 

La coberta limita el risc de propagació exterior de l’incendi per la coberta amb una franja de 0,50 m 
d'amplada amb una resistència al foc REI 60. No es tracta d'un local de risc especial alt, per tant, no 
és necessari prolongar la paret per sobre l'acabat de coberta.  
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SI 3 EVACUACIÓ 

 

Exigència bàsica. L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adequats per a que els seus ocupants 
puguin abandonar-lo o arribar a un lloc segur dins el mateix en condicions de seguretat. 

1-Càlcul de l’ocupació 

Es consideren uns valors de densitat d’ocupació segons ús previst: 

- Archivos/almacenes  40 m2/p 

Segons aquests paràmetres, l’ocupació del magatzem és: 3 persones 

No s'ha pogut consultar el projecte de construcció ni d'activitats del Poliesportiu Municipal, motiu pel 
qual no s'ha pogut consultar l'ocupació exacta dels edificis existents ni les llicències d'activitat 
corresponents.  

 

2-Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuació. 

En cada edifici s’indicarà el nombre de sortides que hi ha d’haver com a mínim, així com la longitud 
màxima dels recorreguts d’evacuació dins a elles. 

El magatzem consta de dues sortides de l'edifici, amb uns recorreguts d’evacuació inferiors a 25 m. 

Atesa l'ocupació de l'edifici i que la longitud d'evacuació és inferior a 25 m, seria suficient que el 
magatzem tingués només una sortida de planta. 

 

3-Dimensionat dels medis d'evacuació. 

Els medis d'evacuació d'ocupants hauran de tenir les dimensions mínimes per garantir l'evacuació en 
condicions de seguretat. 

L’ample mínim de portes i passos es calcularà mitjançant la fórmula A � P/200, essent l’ample mínim 
de 80 cm i sent P el número de persones previst per l’ocupació: 3/200=0.015m.  Agafarem l’ample 
mínim de 80 cm. 

L’ample de tota fulla de porta no ha de ser menor de 0.60 m ni sobrepassar 1.20 m. 

Atès que hi ha una porta amb unes dimensions de fulla superiors a 1,20 m, es considera que 
l'evacuació del magatzem es realitza per la porta amb un buit d'obra de dimensions 215x210. 

En aquest projecte no es sobrepassarà els 50 ocupants (3 persones), per tant, les portes d’evacuació 
no estan obligades a obrir en el sentit de l’evacuació. 

Degut a que l'evacuació del magatzem es realitza cap al porxo, on coincideix amb una porta de 
sortida del Poliesportiu, i atès que no s'ha pogut determinar l'ocupació i l'evacuació del Poliesportiu al 
no poder-se consultar la seva llicència d'activitats, s'ha determinat que el criteri de la intervenció seria 
millorar les condicions del projecte i les condicions d'evacuació actual del Poliesportiu. En aquest 
sentit, les millores són les següents: 

- Porta d'evacuació del magatzem: atès que la porta d'evacució condueix al porxo, i per tant, encara 
no és completament exterior, la porta d'evacucació del magatzem serà tallafocs amb una resistència 
EI2-60-C5. Amb aquesta porta també es millora la resistència al foc dels tancaments del magatzem. 

- Ampliació de l'amplada de les escales existents que comuniquen el nivell +0.00 sota el porxo amb 
el nivell +0.80 m, que millora la connexió de l'espai exterior segur. L'ampliació garanteix una amplada 
de les escales superior als 3 m. 

- Atès que el magatzem ocupa un espai exterior de la parcel·la de 99,57 m2, s'aplica el criteri de 
millora augmentant la superfície d'espai exterior segur del recinte, obrint un espai exterior tancat per 
una barana metàl·lica, i per tant, fent-lo ara accessible. Al no poder-se consultar l'ocupació i el 
funcionament de l'evacuació del Poliesportiu, s'ha optat per habilitar una superfície d'espai exterior 
segur molt superior a la superfície que ocupa el magatzem, essent la superfície del nou espai exterior, 
el doble de gran que el magatzem projectat.   
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Els rètols de senyalització dels medis d’evacuació seran d’acord amb la Norma UNE 23034. Es 
disposaran de senyals indicatives de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen d’evacuació 
on no es vegin directament les sortides o les senyals indicatives.  

El magatzem disposarà d’un extintor L’extintor degudament senyalitzats amb rètol homologat. La mida 
del rètol serà segons Norma UNE 81501 i UNE 23033. 

 

SI 4 INSTAL.LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDI 

 

Exigència bàsica. L’edifici disposarà dels equips i instal.lacions adequats per fer possible la detecció, 
el control i l’extinció de l’incendi, així com la transmissió de la alarma als ocupants. 

Dotació i senyalització 

Es col·locaran 4 extintors portàtils d’eficàcia 21A-113B o superior, dos a l'exterior del local pròxims a 
les portes d'accés al magatzem, i 2 a l'interior del magatzem, per a que el recorregut real fins a un 
d'ells siguin 15 m, seguint el criteri de col·locació en locals de risc especial mig. 

Els extintors es col·locaran en llocs molt accessibles. La part superior de l’extintor restarà com a 
màxim a una alçada de 1,70 m. 

Els extintors seran del tipus homologat pel reglament d’aparells a pressió (MIE-AP5) i UNE 23.110, 
amb una eficàcia gravada a l’extintor i equipats amb manega, boca direccional i dispositius 
d’interrupció de sortida de l’agent extintor a voluntat de l’operador. Estaran indicats amb senyals 
segons la norma UNE 23.033 Part 1. 

L’enllumenat d’emergència que s’ha previst indicarà permanentment la situació de la porta 
d'emergència durant tot el temps que romanen les persones a l’interior del magatzem. 

L’enllumenat d’emergència serà el suficient per senyalar de forma inequívoca i clara, el camí de 
sortida des de qualsevol punt del local. Les característiques tècniques seran les indicades al 
Reglament Electrotècnic de BT i ITC-BT corresponents. Estaran dotats d’un sistema autònom, 
recarregable automàticament a la Xarxa que entrarà en funcionament al tallar-se la mateixa, o quan la 
tensió caigui per sota del 70% del seu valor nominal. L’autonomia en alarma serà mínim de 1 hora. 

Les senyals seran visibles, inclòs en cas de tallada del subministrament a l’enllumenat normal. Per 
això, disposaran de fonts lluminoses incorporades externa o internament a les pròpies senyals, o 
seran auto luminescents, en aquest cas, les seves característiques d’emissió lluminosa hauran de 
complir el establert a la norma UNE 23.035 Part 1. 

 

SI 5 INTERVENCIÓ DE BOMBERS 

Exigència bàsica. Es facilitarà la intervenció dels equips de salvament i d’extinció d’incendis. 

-Tenint en compte que l’edifici té una alçada d’evacuació  < 9m, no ha de complir l’exigència SI 5 
Intervenció de bombers segons la secció S 5 del DB SI. Tanmateix, l’edifici té façana accessible per 
als bombers a través del recinte del Poliesportiu. 

-En la façana accessible es troba la sortida d’evacuació de l’edifici del magatzem a nivell de planta 
baixa, i també hi ha una altra obertura que permet l’accés als bombers en cas d’incendi de 
dimensions � 0,80 x 1,20 m i ampit � 1,20 m, respecte el nivell de la planta a la que s’accedeix. 

 

SI 6 RESISTÈNCIA AL FOC DE L’ESTRUCTURA 

Exigència bàsica. L’estructura portant mantindrà la seva resistència al foc durant el temps necessari 
per a que puguin complir-se les anteriors exigències bàsiques. 

  

La resistència al foc de l’estructura serà, com a mínim: 

- R 120 en locals de risc especial mig 
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- En el forjat unidireccional de 35 cm de cantell i revoltó ceràmic amb acabat enguixat 
interior, es compleix, segons les taules C.4 i C.6 del DB SI 6, que el forjat té resistència al 
foc de R 120. 

- Els murs de càrrega són de bloc de morter de ciment de 20 cm de gruix reblerts amb 
formigó, segons la taula F.1 del DB SI, es compleix la resistència al foc R 120.  

- Els trams de pilar existents del Poliesportiu que participen en la present intervenció es 
revestiran per garantir una resistència al foc R 120, a base de d'aïllament de fins a 5 cm de 
gruix, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat. 
Aquesta aplicació es reforçarà amb plaques de silicat càlcic de 30 mm de gruix, i el 
conjunt, es protegirà amb planxa expandida i nervada d'acer galvanitzat, de 0,3 mm de 
gruix per evitar que algun cop pugui reduir el gruix del revestiment contra incendis de 
l'estructura. 

- Els nous pilars del porxo, també es revestiran amb plaques de silicat càlcic de 30 mm de 
gruix, revestiment protegit dels cops amb planxa metàl·lica d'acer galvanitzat. 

- Les llindes del projecte es protegiran per garantir una resistència al foc EI 60 exigible a les 
façanes, amb pintura ignífuga intumescent. 

 

Sempre cal contrastar i confirmar el càlcul dels revestiments de protecció al foc amb les 
característiques del material garantides. En l'execució de l'obra s'hauran de presentar els assaigs i 
certificats acreditatius de l'assoliment d'aquestes resistències contra el foc. 

 

S’adjunta la fitxa justificativa del DB SI.  
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FAÇANA ACCESSIBLE (Aquella que pot ser usada pels serveis de socors en la seva intervenció) 

   Nombre de façanes accessibles: - Una, com a mínim. Dues en edificis de > 50 m d’alçada d’evacuació. (6)   

ACCESSIBILITAT 
PER FAÇANA  

 

 
 

 

   Forats per a l’accés 
dels bombers 

- Ubicació:  
- Ampit: 
- Dimensions: 
- Accessibilitat: 

- A cada planta de l’edifici, separats   25 m entre eixos de dos forats consecutius 
- Altura   1,20 m 
- Amplada ! 0,80 m;  Altura ! 1,20 m 
- Sense elements que dificultin l’accés a l’interior de l’edifici. (s’exceptuen els 

elements de seguretat situats en els forats de les plantes amb alçada 
d’evacuació " 9m). 

 

 

CTE DB SI 5.2 
(6) Segons la SP-109 de la DGSPEIS de la Generalitat de Catalunya. “Condicions de seguretat en edificis amb alçada d’evacuació > 50m”

 

SI 6 Resistència al foc de l’estructura 
  

EDIFICI, R t                                                                (R: Resistència mecànica; t: temps exigit en minuts) 

RESISTÈNCIA AL FOC  (1)                                         
segons l’ús i l’altura d’evacuació de l’edifici, ha (ascendent);  hd (descendent) 

Plantes sota rasant Plantes sobre rasant                     

ÚS DEL SECTOR 

      ha ! 1,50 m hd   15 m 15< hd  28 m hd > 28 m 

Habitatge unifamiliar aïllat o entre mitgeres 
amb estructura independent 

R 30  R 30         -       - 

Residencial Habitatge plurifamiliar (2)
 R 120  R 60   R 90 R 120 

Administratiu, Docent i Residencial Públic R 120 R 60   R 90 R 120 

Comercial, Hospitalari i Pública Concurrència
R 120 

 R 180, si h >28m 
R 90   R 120 R 180 

Aparcament  R 120 R 120   R 120 R 120 

LOCALS O ZONES DE RISC ESPECIAL, R t                        
 

RESISTÈNCIA AL FOC  (1) 
segons classe de risc ÚS DEL LOCAL O ZONA 

          baix           mig          alt 

Local o zona de risc especial d’incendi R 90  R 120  R 180 
(1)  

La resistència al foc R d’un sostre que separa sectors o locals de risc és funció del sector o local de risc inferior.  
Els sostres d’un mateix sector tindran la resistència al foc que s’exigeix a aquest sector.  
Qualsevol sostre que hagi de garantir una resistència al foc, R, ha de ser accessible, com a mínim, per una escala que garanteixi aquesta 
mateixa R. 

(2) Inclosa l’estructura comuna d’habitatges unifamiliars en filera. 

COBERTES LLEUGERES, R t                        
 

CONDICIONS RESISTÈNCIA AL FOC  

- Càrrega permanent " 1 kN/m2 (deguda únicament al seu tancament)  

- No està prevista per a l’evacuació dels ocupants  

- Alçària de la coberta respecte de la rasant exterior " 28 m 

- La seva fallada no pot ocasionar danys greus als edificis o establiments propers, ni 
comprometre l’estabilitat de plantes inferiors o la compartimentació en sectors d’incendi. 

R 30 

ESCALES I PASSADISSOS PROTEGITS, R t                        
 

ELEMENTS CONTINGUTS EN:  RESISTÈNCIA AL FOC  

Escales protegides o passadissos protegits:  R 30 

ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
PRINCIPALS 
 
Forjats, bigues i suports de 
plantes i de cobertes que 
no tinguin consideració de 
lleugeres a efectes de SI 6. 
Inclou l’estructura d’escales  
no protegides quan siguin 
recorregut d’evacuació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CTE DB SI 6.2 
Escales especialment protegides:  No cal comprovar-la 

 

CONDICIONS  RESISTÈNCIA AL FOC ELEMENTS 
ESTRUCTURALS 
SECUNDARIS 
Sobre llindes, altells o 
entreplantes. CTE DB SI 6.2 

Quan el seu col·lapse davant l’acció directa de l’incendi no pugui ocasionar danys als 
ocupants, ni comprometre l’estabilitat global de l’estructura, l’evacuació o la 
compartimentació en sectors d’incendi de l’edifici, com és el cas de petites entreplantes o 
terres o escales de construcció lleugera, etc.  

No cal complir cap 
exigència de 
resistència al foc 

 

DETERMINACIÓ DE LA RESISTÈNCIA AL FOC, R t 

- Annex C: Estructures de formigó armat 

- Annex D: Estructures d’acer 

- Annex E: Estructures de fusta 

a)  S’adopten les classes de resistència al foc 
obtingudes a partir de les Taules i/o mètodes 
simplificats dels Annexes del CTE DB SI (1) 

- Annex F: Elements de fàbrica (maó, ceràmica alleugerida,           
bloc formigó) 

b) Referència als resultats d’assaigs emesos per 
laboratoris acreditats: 

- Assaigs especificats al RD 312/2005 i al RD 110/2008 i a les 
normes UNE, EN de l’Annex G del CTE DB SI. 

DETERMINACIÓ  
DE LA 
RESISTÈNCIA     
AL FOC 
 
 
 
 
 
CTE DB SI 6.6 i            
Annexes DB SI 

(1) Podeu consultar a www.coac.net/coditècnic el Manual del DB SI 6 on trobareu exemples de determinació de la resistència al foc de 
diferents tipus d’elements estructurals aplicant els Annexes corresponents del DB SI. 

✔

✔

✔

✔

✔
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MD 3.4 Seguretat d’utilització i accessibilitat 

Les condicions de seguretat d’utilització i accessibilitat de l’edifici projectat compleixen les exigències 
bàsiques del CTE per tal de garantir l’ús de l’edifici en condicions segures i evitar, el màxim possible, 
els accidents i danys als usuaris, així com facilitar el seu accés i utilització de forma no discriminatòria, 
independent i segura a les persones amb discapacitat. 

Aquestes exigències es satisfan adoptant solucions tècniques basades en el Document Bàsic de 
Seguretat d’utilització i accessibilitat DB SUA, i al D. 135/1995 “Codi d’Accessibilitat de Catalunya”. 

A continuació es relacionen els aspectes més importants, ordenats per exigències bàsiques del SUA 
als quals es dóna resposta des del disseny de l’edifici i que es recullen tots ells en les fitxes 
justificatives que s’adjunten al final d’aquest apartat. 

 

• SUA 1 _ Seguretat en front al risc de caigudes 

Lliscament dels terres 

Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els terres del local pública concurrència, excloses les 
zones d’ús restringuit, tindran una classe adequada conforme al punt 3 d’aquest apartat. 

Els terres es classificaran en funció del seu valor de resistència al lliscament Rd, d’acord amb el 
establert a la taula 1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

En funció de la seva localització, la classe de terra exigible al magatzem projectat és de 1 

 

Discontinuïtats en el paviment  

No és d’aplicació en exteriors o zones d’ús restringit, entenent com a tal les zones o elements de 
circulació limitats a un màxim de 10 persones que tenen el caràcter d’usuaris habituals �  per tant, no 
serà d’aplicació al projecte. 

El paviment del magatzem és una solera de formigó amb acabat arremolinat amb helicòpter, en el que 
no es preveuen discontinuïtats. 

Desnivells 

Els desnivells i obertures amb una diferència de cota > 55cm, disposaran de barreres de protecció 
segons les següents característiques: 

• 0,55 < �H � 6m  �  h � 0,90m 

• �H > 6m  �  h � 1,10m 

• No seran escalables i tindran unes característiques determinades segons paràmetres marcats 
al present DB, especificades en la fitxa adjunta. 

Escales i rampes 

Escales d’ús general: 

− Contrapetjada mínim 13 cm i màxim 17,5cm �  En projecte, l'ampliació de les escales 
exteriors és de 16cm 

Taula 1.1 Classificació dels terres segons la seva relliscabilitat 

Resistència al lliscament Rd                             Classe  

Rd � 15  0  

15 < Rd �35  1  

35< Rd �45  2  

Rd > 45  3  
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− Estesa � 28cm  �  En projecte , l'ampliació de les escales exteriors és de 35cm 

Neteja d’envidraments exteriors 

No es d'aplicació, ja que no es preveuen envidraments exteriors. 

 

• SUA 2 _ Seguretat en front al risc d’impacte o d’enganxades 

Impacte 

Impacte amb elements fixes: 

− Alçada lliure de pas en zones de circulació d’ús restringit  �  2,10m i 2,20m a la resta de 
zones. 

− Llindars portes  �  h � 2,00m. 

− Elements en zones de circulació sobresortint de façana  �  h � 2,20m. 

− Elements sortints en parets  �  arrencaran des del terra o volaran < 15cm. en la zona 
d’alçada compresa entre 15cm i 2,20m.  

− Es limitarà el risc d’impacte amb elements volats d’alçada < 2,00m  �  disposant elements 
fixes que restringeixin l’accés fins a ells. 

Impacte amb elements practicables  �  No produeixen impactes amb elements practicables. 

Impacte amb elements fràgils  � No es projecten elements fràgils 

Impacte amb elements insuficientment perceptibles  �  No es projecten elements insuficientment 
            perceptibles. 

 

• SUA 3 _ Seguretat en front al risc d’atrapament en recintes 

Totes les portes d’un recinte tindran dispositiu per al seu bloqueig des de l’interior i per les persones 
que poden quedar accidentalment atrapades a dins del mateix, s’ha previst d’un sistema de 
desbloqueig de les portes des de l’exterior del recinte.  

 

• SUA 4 _ Seguretat en front al risc causat per il·luminació no adient 

Enllumenat normal en zones de circulació 

Il·luminància en interiors, E � 100 lux 

Il·luminància en exteriors, E � 20 lux 

Enllumenat d’emergència 

L’edificació disposa d’enllumenat d’emergència que, en cas de fallida del enllumenat normal, 
subministra la il·luminació necessària per facilitar la visibilitat als usuaris de manera que puguin 
abandonar l’edifici, i permet la visió de les sortides i la situació dels equips i mitjans de protecció 
existents. 

 

• SUA 5 _ Seguretat en front al risc causat per situacions d’alta ocupació 

No és d’aplicació en aquest projecte. 

 

• SUA 6 _ Seguretat en front al risc d’ofegament 

No és d’aplicació en aquest projecte. 

 

• SUA 7 _ Seguretat en front al risc causat per vehicles en moviment 

No és d’aplicació en aquest projecte. 
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• SUA 8 _ Seguretat en front al risc causat per l’acció del llamp 

No és d’aplicació en tractar-se d’un magatzem en planta baixa, que no està aïllat, i per tant, si 
apliquéssim els valors se n’obtindrien valors negatius, per això no és d’aplicació. 

• SUA 9 _ Accessibilitat 

Veure apartat accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

 

S’adjunta Fitxa justificativa del DB SUA “Seguretat d’utilització en els edificis d’altres usos”  

(adjuntada en apartat MD 3.1.1. Condicions d'accessibilitat) 

 

 



 

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE RODA DE BERÀ 

 

JOSEP ELIAS PAYAN, ARQUITECTE Novembre de 2018 �� 

MD 3.5 Salubritat 

L’edifici projectat dóna resposta a les exigències bàsiques de salubritat (HS) garantint la protecció 
contra la humitat (que afecta bàsicament al disseny dels tancaments practicables), disposant d’espais 
per a la recollida adequada dels residus,  garantint la qualitat de l’aire interior i de l’entorn exterior, i 
disposant de xarxes de subministrament d’aigua i d’evacuació d’aigües residuals i pluvials. 
A continuació es desenvolupen les exigències que afecten al conjunt de l’edifici   
 

• HS 1 _ Protecció enfront de la humitat 

 

Es garanteix l’exigència bàsica HS 1 de protecció contra la humitat. 
Els seus sistemes s’han dissenyat d’acord al document bàsic HS1, tenint en compte els següents 
paràmetres de l’edifici que condicionen la quantificació de l’exigència: 

Murs 

Es garantirà la protecció enfront de la humitat dels murs del soterrani en contacte amb el terreny. 

Condicions de les solucions constructives 

Constitució del mur �  C3: Mur de fàbrica amb blocs hidrofugats i morter hidròfug 

Impermeabilització �  I1: Impermeabilització amb làmina impermeable o aplicació directa de 
  productes líquids 

Drenatge i evacuació �  D1: Capa drenant i capa filtrant entre el mur i el terreny. 

       D3: Tub drenant a la base del mur connectat a la xarxa de sanejament. 

Encontres del mur amb la façana: Prolongació de la làmina impermeable 15 cm i remat superior 

Terres 

Coeficient de permeabilitat del terreny  �  Kz  10-5 m/s - 10-7 m/s  

Presència d’aigua    �  Baixa.  

Grau d’impermeabilitat del terreny �  1 

Condicions de les solucions constructives 

Drenatge i evacuació �  D1 

D1 _  S'ha de disposar una capa drenant i una filtrant sobre el terreny situat sota el terra. En el cas 
que s'utilitzi com a capa drenant un emmacat de graves, s'ha de disposar una làmina de polietilè per 
sobre d'elles. 

 

Façanes 

Zona pluviomètrica  �  IV 

Zona eòlica   �  C 

Tipus terreny �  IV _ zona urbana  

Entorn �  E1  

Altura de coronament de l’edifici inferior a 15m 

Grau exposició al vent �  V3  

Grau d’impermeabilitat exigit �  2  

 

Condicions de les solucions constructives 

Façana sense revestiment exterior �  B1+C1+J1+N1 

B) Resistència a la filtració de la barrera contra aigua  �  B1 _ Resistència Mitja 
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C) Composició del full principal   �  C1 _ Gruix Mig, mín. 12 cm de bloc de formigó 

J) Resistència a la filtració de les juntes entre peces �  J1 _ Resistència Mitja 

N) Resistència a la filtració del revestiment intermig �  N1 _ Resistència Mitja 

 

Solució constructiva 

S’opta per una solució constructiva del tipus B1+C1+J1+N1 

B1  Barrera contra la penetració d’aigua de resistència mitja a la filtració. 

C1  Fulla principal de gruix mig. 

20cm de bloc de morter de ciment.  

J1  Resistència mitja a la filtració de les juntes entre peces que composen la fulla principal. 

Juntes de morter sense interrupció. 

N1  Resistència mitja a la filtració del revestiment intermig en la cara interior de la fulla principal. 

Enfoscat de morter amb un gruix mínim de 10mm. 

 

Fitxa justificativa del DB HS1“Protecció contra la humitat” 

 

• HS 2 _ Recollida i evacuació de residus 

Es tracta d'un magatzem situat en el recinte del Poliesportiu en el que hi ha una disposició de 
contenidors per a tot el complex. 

Atès l'ús de l'edifici projectat, no es preveu que s'hi generin residus. En cas de generar-se 
puntualment, aquests s'abocarien a la zona de contenidors existents del Poliesportiu, situats a menys 
de 25 m. En aquest espai s'afegiran més contenidors destinats als residus del magatzem, que no 
seran habituals. 

El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant contenidors de carrer i per tant , al 
tractar-se d’un magatzem, disposarà d’un espai de reserva per a que pugui per als contenidors quan 
alguna fracció de residus passi a ser recollit porta a porta. 

L'espai de reserva està situat a fora de l'edifici, situat a una distància inferior a 25 m, on hi ha la zona 
de contenidors del Poliesportiu. En aquest espai, s'afegiran més contenidors . 

 

Fitxa justificativa del DB HS 2 “Residus” 

 

• HS 3 _ Qualitat de l’aire interior 

Exigència bàsica: L'edifici disposarà d'uns mitjans de ventilació perquè els seus recintes es puguin 
ventilar adequadament, eliminant els contaminants que es produeixin de forma habitual durant l'ús 
normal de l'edifici, d'acord amb els paràmetres i les condicions de disseny del DB HS 3.  

Aquesta secció s’aplica en edificis de vivendes, a l’interior de les mateixes, als magatzems de residus, 
trasters, aparcaments i garatges; i en edificis de qualsevol altre ús, als aparcaments i garatges. 
Per a locals de qualsevol altre tipus es considera que compleixen les exigències bàsiques si 
s’observen les condicions establertes en el RITE. 
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IT 1.1.4.2 Exigència de qualitat de l'aire interior 

IT 1.1.4.2.1 Generalitats 

1. Els edificis d'habitatges....hauran de complir l'HS3 del CTE. 

2. La resta d'edificis ha de disposar d'un sistema de ventilació per a l'aportació d'un cabal d'aire 
exterior suficient que eviti, en els diferents locals en què es realitzi alguna activitat humana, la 
formació d'elevades concentracions de contaminants, d'acord amb el que s'estableix a l'apartat 
1.4.2.2 i següents.  

IT 1.1.4.2.2 Categories de qualitat de l'aire interior en funció de l'ús dels edificis. 

Es considera que l'edifici té una qualitat d'aire interior IDA 4 (aire de qualitat baixa), en funció de l'ús. 

IT 1.1.4.2.3. Cabal mínim de l'aire exterior de ventilació. 

Segons la taula 1.4.2.1, el cabal d'aire exterior de ventilació és de 5 dm3/s per persona. 

Categoria dm3/s per persona 

IDA 1 20 

IDA 2 12,5 

IDA 3 8 

IDA 4 5 

Donat que la ocupació de la edificació s'estima en 3 persona, l'aire exterior de ventilació serà de 
15dm3/s. 

Quan s'utilitzi, el magatzem quedarà sempre obert, pel que no necessita incorporar ventilació. 

Fitxa justificativa del DB HS 3 “Qualitat de l'aire interior” 

• HS 4 _ Subministrament d’aigua 

No és d'aplicació, atès que l'edifici no disposarà de mitjans per a subministrar aigua. Per a l'ús de 
l'edifici no es preveu aquesta instal·lació. 
 

• HS 5 _ Evacuació d’aigües 

Les instal·lacions d'evacuació d'aigües residuals i pluvials compliran les condicions de disseny, 
dimensionament, execució i materials previstes al DB HS 5.  

En la intervenció no es preveu la instal·lació de sanejament residual, ja que no es disposa de 
subministrament d'aigua ni aparells sanitaris. 

D'acord amb el DB HS 5 apèndix B, per a les dimensions de les canals i baixants es considerarà que 
en funció de la situació del municipi la zona pluviomètrica es corresponent a la B, el valor de la isoyeta 
és 40 pel que la intensitat pluviomètrica és de 90 mm/h.  

El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran d’arquetes o de registres. 

Els baixants i claveguerons de la intervenció es connectaran a la xarxa de sanejament existent en el 
recinte.  

Fitxa justificativa del DB HS 5 “Evacuació d’aigües.”  



FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 
Disseny de façanes  
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ÀMBIT D’APLICACIÓ (art. 2 de la Part I del CTE)

Façanes  

Mitgeres descobertes  

 
DEFINICIÓ DEL GRAU D’ IMPERMEABILITAT DE LES FAÇANES

Zona Pluviomètrica  I  II III IV V  Grau d’impermeabilitat

Zona eòlica  Tot Catalunya és zona eòlica C    

Altura de coronació de la façana  sobre el terreny (m) ! 15 16-40 41-100   

Classe d’entorn  E0 E1  

 
CONDICIONS DE LES SOLUCIONS CONSTRUCTIVES 

Ventilada  Grau ! 5 B3+C1  

Grau ! 2 B1+C1+J1+N1          C1+H1+J2+N2  

Grau ! 3 B1+C1+H1+J2+N2 B2+C1+J1+N1

Grau ! 4 B2+C1+H1+J2+N2 

Amb  
cambra
d’aire No 

ventilada 
 

Grau ! 5 B3+C1

Grau ! 2 B1+C1+J1+N1                 C1+H1+J2+N2

Grau ! 3 B1+C1+H1+J2+N2

FAÇANA CARA 
VISTA 

Sense cambra d’aire  

Grau ! 5 B3+C1 

Ventilada  Grau ! 5 B3+C1 

Grau ! 4 R1+B2+C1aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau ! 5 B3+C1

Grau ! 4 R1+B2+C1 

Amb  
cambra
d’aire No 

ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire 

Grau ! 5 B3+C1

Grau ! 4 R1+B2+C1aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal Grau ! 5 R3+C1

Grau ! 2 R1+C1

Grau ! 3 R1+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
CONTINU

Sense cambra d’aire 

aïllament a l'interior  
del full principal

Grau ! 5 R3+C1 B3+C1

aïllament no 
hidròfil a l’exterior 
del full principal 

Grau ! 5 B3+C1

Grau ! 4 R2+C1

Ventilada 

aïllament situat  
a la cambra d’aire 

Grau ! 5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

Grau ! 4 R1+B2+C1 

Amb  
cambra
d’aire

No 
ventilada 

 

Grau ! 5 R2+B1+C1

FAÇANA AMB 
REVESTIMENT
DISCONTINU

Sense cambra d’aire  Grau ! 5 R3+C1 R2+B1+C1 B3+C1

CONDICIONS DELS PUNTS SINGULARS 

 Les característiques dels punts singulars de les façanes es correspondran amb les especificacions de l’apartat 2.3.3 del DB HS 1 i es 
reflecteixen als plànols, amidaments o plec de condicions segons correspongui.  

✔

✔

✔

✔

Taula 5

Taula 6
2

✔

✔

✔



  
FITXA DB HS 1 PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT 
Disseny de façanes 

      

 
Façana cara vista sense cambra d’aire  B1+C1+J1+N1 Grau d’impermeabilització ! 2 

Full principal: fàbrica presa amb morter. La fàbrica pot ser dels tipus següents:  

 

C1
J1

- Fàbrica de mig peu de maó cara vista calat o massís.  

Els junts seran de morter sense interrupció. 

La succió del maó ha de ser ! 0,45 g/(cm
2
 · min)   

 

  - Fàbrica de bloc de formigó de 12 cm de gruix mínim amb junts de morter sense 
interrupció, excepte en la part intermitja del full. 

El bloc de formigó ha de ser tractat a l’autoclau o tenir una absorció ! 0,32 g/cm
3
. En el 

cas de blocs de formigó vistos, el valor mig del coeficient de succió dels blocs ha de ser! 

5 g/(cm
2
 · min)  per a un temps de 10 min i el valor individual del coeficient ha de ser ! 7 

g/(cm
2
 · min) 

 

  - Fàbrica de pedra natural de 12 cm de gruix mínim. L’absorció de la pedra ha de ser ! 
2%  (UNE-EN 13755:2002) Els junts seran de morter sense interrupció.  

 

Revestiment intermig de resistència mitja a la filtració:N1 

- Arrebossat de morter de 10 mm de gruix.  

Barrera contra la penetració d’aigua de resistència mitja a la filtració  

 

B1 

- Aïllament no hidròfil   

 

✔

✔

/



HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 

 

Ref. del projecte: 
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HS 2 RECOLLIDA I EVACUACIÓ DE RESIDUS Per al dimensionament i ubicació dels elements veure fitxa DB HS 2

Exigències bàsiques HS 2: Recollida i evacuació de residus (art.13.2 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran d’espais i mitjans per extreure els residus ordinaris generats en ells d’acord amb el sistema públic de recollida, de 
manera que es faciliti l’adequada separació en origen dels esmentats residus, la recollida selectiva dels mateixos i la seva posterior gestió.”

Espais comuns de l’edifici Interior de l’habitatge 

En funció del sistema de 
recollida municipal  ! 

Previsió de magatzem o espai de 
reserva 

Espai d’emmagatzematge immediat

Porta a porta  L’edifici disposa d’un magatzem 
de contenidors

Edificis 
d’habitatges 

Contenidors de la brossa al carrer  L’edifici té un espai de reserva

Els habitatges disposen en el seu 
interior d’espais per 
emmagatzemar  les cinc fraccions 
dels residus ordinaris. 

Edificis  
d’altres usos 

S’aporta estudi específic adoptant criteris anàlegs als establerts en el DB HS 2 ✔

18154_MAGATZEM ADOSSAT



HS  CTE 
� ✁ ✂ ✄ ☎ ✆ ✝ ✂ ✆ ✞ ✟ ✆ ✠ ✡ ☛ ☞ ✌ ✍ ✆ ✂ ✟ ✎ ✏ ✁ ✂ ✑ ✎ ☎ ✍ ✠ ✒ ☎ ✆ ✏ ✝ ✁ ✠ ✆ ✞✆ ✓ ✒ ✔ ✕ ✏ ✑ ✒ ✆ ✞ ✟ ✖

Habitabilitat, Salubritat 

Ref. del projecte: 

✗ ✘✙✚✛✜ ✢✣✚ ✢✙ ✤✥✦✧✙✚★✚ ✢✩✢✚✪✫✬✭✮✯✰✱✲✲✳ ✴✫✬✮✭✵✮✰✱✲✲✵✚✥ ✤✶✶✤✷✤✶✢✘✸✸✤✢✢✚ ✘✣✶✙✦ ✤✸✸✩✙ ✤✶✹✺✻✧ ✶✱✲✰✮✱✰✱✲✲✵✚✱✼✰✮✰✱✲
✲✽✾✻★✚ ✢✚ ✣✩✗ ✘✣✶✿✥❀ ✘✸✩✛✜ ✢✣✚ ✢✩ ❁✗ ✘✥ ❁✥ ✤❂✚✙✦❃ ✸❄✿✚❀ ✤✢❀ ✤✶✙ ✤✗ ✩❀ ✩✥ ✿✣❅✩✷ ❆✭ ✩❇ ✸✚✥✱✲✲✽ HS 3 QUALITAT DE L�AIRE INTERIOR ❈ ❉ ❊ ❋ ● ❍ ■ ❊ ❏ ❑ ▲ ▼ ❑ ❊ ◆ ❖ ❏ ❑ P ◗ ❘ ❙ ❚ ❖ ❯ ❱ ❊ ❲ ❯ ❲ ❳ ❏ ❱ ❨ ❯ ❊ ❩ ❏ ❊ ❍ ❲ ❏ ❩ ❊ ❬ ❩ ❭ ❪ ❫ ❴ ❵ ❛ ❜ ❵ ❜ ❝ ❪ ❫ ❴ ❞ ❡ ❢ ❣ ❤✐ ❣ ❥ ❦ ❧ ♠ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ❦ ♠ ♥ ❦ q r ❦ ❪ ❫ ❪ s ♠ ❧ t ♥ ❴ ✉ ❪ s ❦ q ❧ ❫ ✈ ✇ ① ❧ ❥ ❦ ❦ ❧ ✇ ❦ ❫ ❧ ♣ ♥ s ❴ ❧ ❦ ❧ ❦ q ✇ ② ✇ ♥ s ③ ❧ s ❴ ♥ ❥ ❪ ❫ ❪ ♠ ❧ ✈ ✇ ❪ ♠ ❪ t ❧ s ❴ ④ ❧ ❥ ♥ t ♥ s ❪ s ❴ ❧ ❥ ❦ ♣ r s ❴ ❪ t ♥ s ❪ s ❴ ❦ ✈ ✇ ❧ ❧ ❦ q ❫ r ♠ ✇ ❧ ♥ ⑤ ♥ s ♠ ❧t ❪ s ❧ ❫ ❪ ⑥ ❪ ⑦ ♥ ❴ ✇ ❪ ❥ ♠ ✇ ❫ ❪ s ❴ ❥ ⑧ ⑨ ❦ s r ❫ t ❪ ❥ ♠ ❧ ❥ ❦ ❧ ♠ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ❦ ④ ♠ ❧ ♦ r ❫ t ❪ ✈ ✇ ❧ ❦ ⑧ ❪ q r ❫ ❴ ♥ ✇ s ♣ ❪ ⑦ ❪ ❥ ❦ ✇ ♦ ♥ ♣ ♥ ❧ s ❴ ♠ ⑧ ❪ ♥ ❫ ❧ ❧ ⑤ ❴ ❧ ❫ ♥ r ❫ ♥ ❧ ❦ ② ❪ ❫ ❪ s ❴ ❧ ♥ ⑤ ♥ ❥ ⑧ ❧ ⑤ ❴ ❫ ❪ ♣ ♣ ♥ ⑩ ♥ ❧ ⑤ q ✇ ❥ ❦ ♥ ⑩ ♠ ❧❥ ⑧ ❪ ♥ ❫ ❧ ③ ♥ ♣ ♥ ❪ ❴ q ❧ ❥ ❦ ♣ r s ❴ ❪ t ♥ s ❪ s ❴ ❦ ❵❝ ❧ ❫ ❴ ❪ ❥ ♠ ❧ ❥ ♥ t ♥ ❴ ❪ ❫ ❧ ❥ ❫ ♥ ❦ ♣ ♠ ❧ ♣ r s ❴ ❪ t ♥ s ❪ ♣ ♥ ⑩ ♠ ❧ ❥ ⑧ ❪ ♥ ❫ ❧ ♥ s ❴ ❧ ❫ ♥ r ❫ ♠ ❧ ❥ ❦ ❧ ♠ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ❦ ♥ ♠ ❧ ❥ ⑧ ❧ s ❴ r ❫ s ❧ ⑤ ❴ ❧ ❫ ♥ r ❫ ♠ ❧ ♦ ❪ ❶ ❪ s ❧ ❦ ♥ q ❪ ❴ ♥ ❦ ④ ❥ ⑧ ❧ ③ ❪ ♣ ✇ ❪ ♣ ♥ ⑩ ♠ ❧ ❥ ❦ q ❫ r ♠ ✇ ♣ ❴ ❧ ❦ ♠ ❧ ❥ ❪♣ r t ⑦ ✇ ❦ ❴ ♥ ⑩ ♠ ❧ ❥ ❧ ❦ ♥ s ❦ ❴ ❪ ❥ ❷ ❥ ❪ ♣ ♥ r s ❦ ❴ ① ❫ t ♥ ✈ ✇ ❧ ❦ ❧ ❦ q ❫ r ♠ ✇ ♥ ❫ ❸ ④ ❪ t ⑦ ♣ ❪ ❫ ❸ ♣ ❴ ❧ ❫ ② ❧ s ❧ ❫ ❪ ❥ ④ q ❧ ❫ ❥ ❪ ♣ r ⑦ ❧ ❫ ❴ ❪ ♠ ❧ ❥ ⑧ ❧ ♠ ♥ ♦ ♥ ♣ ♥ ④ ❪ t ⑦ ♥ s ♠ ❧ q ❧ s ♠ ① s ♣ ♥ ❪ ♠ ❧ ❥ ❴ ♥ q ✇ ❦ ♠ ❧♣ r t ⑦ ✇ ❦ ❴ ♥ ⑦ ❥ ❧ ♥ ♠ ❧ ❥ ⑧ ❪ q ❪ ❫ ❧ ❥ ❥ ✈ ✇ ❧ ❦ ⑧ ✇ ❴ ♥ ❥ ♥ ❴ ❹ ♥ ④ ♠ ⑧ ❪ ♣ r ❫ ♠ ❪ t ⑦ ❥ ❪ ❫ ❧ ② ❥ ❪ t ❧ s ❴ ❪ ♣ ♥ ⑩ ❧ ❦ q ❧ ♣ ❺ ♦ ♥ ♣ ❪ ❦ r ⑦ ❫ ❧ ♥ s ❦ ❴ ❪ ❥ ❷ ❥ ❪ ♣ ♥ r s ❦ ❴ ① ❫ t ♥ ✈ ✇ ❧ ❦ ❵ ❻

Àmbit: ❼ ❽ ❾ ❿ ➀ ❾ ➁ ➂ ➃ ➄ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ ➁ ➇ ➁ ➊ ➃   

- Híbrid, ❽ ➈ ➋  Sistemes: 

- Mecànic 

  
 

- Dormitoris ›  5 l/s persona   
➌ ➍ ➎ ➏ ➐ ➐ ➏ ➑ ➍ ➒ ➓ ➏ ➔ →➣ ↔ ↕ ➙ ↔ ➛ ➜ ➝ ➞↔ ➟ ➠ ↔ ➡ ➞ ➢ ➡ ➤ ➥ ➦ - Sala d�estar 

menjador 
›  3 l/s persona  

 

- Banys › 15 l/s local   

Ventilació 
general ➧ ➨ ➩ ➨ ➫ ➭ ➨ ➭ ➯ ➲ ➳ ➲ ➳ ➵

 

Cabals 
mínims:  ➧ ➭ ➨ ➸ ➺ ➨ ➻ ➲ ➳ ➵

 ➼ ➽ ➾ ➔ ➓ ➚ ➚ ➏ ➑ ➍ →➪ ➒ ➓ ➏ ➔ → ➶ ➏ ➚ ➏ ➓ ➾ ➤ ➹ ➦
- Cuina ›  2 l/s m2 ❊

›  8 l/s local ➘ ➴ ➷ ➴ ➷ ➨➨ ➩ ➨ ➫ ➬ ➺ ➺ ➘ ➮ ➬ ➱ ✃ ❐ ❒ ➸ ➘ ➭ ➴ ❮  
 

Àmbit: ❼ ➀ ➉ ❾ ➇               Ventilació 
addicional ➧ ➨ ➩ ➨ ➫ ➭ ➨ ➭ ➯ ➲ ➳ ➲ ➳ ➵

 
Cabal 
mínim:  ➧ ➭ ➨ ➸ ➺ ➨ ➻ ➲ ➳ ➵ ➼ ➽ ➾ ➔ ➓ ➚ ➚ ➏ ➑ ➎ → ➚ ❰ Ï ➏ ➚ ➓ Ð → ➔ ➓ Ñ ➓ Ò ➐➏ ➚ Ó Ï ➾ ➓ ➎ ➏ Ï ➓ Ï ➾ ➐ ➍ → ➪ ➓ ➚ Ó ➚ ➚ ➏ ➑ ➤ ➹ ➦

 
› 50 l/s  

 

Àmbit: Ô ➇ ➄ ➇ ➂ ➅ ➃ Õ ➁ ➇ Ö × Ø ➃ ❾ ❿ ➇ ➂ ❽ Ö × ➂ ❽ Ö Ø ➉ ➁ ❽ Ö ➉ Õ ➉ Ù ➀ ➉ ❾ ➇    Ú ➉ ❾ ➃ Õ ➁ Ö ➃ Õ ❽ Û ❽ Ö ➁ ➃ Õ ➃ Ü ➁ ➃ Ö ➉ ❽ Ö Õ Û Ö ➇ Ù ➁ ➉ Ù ➇ ➈ ➄ ➃ Õ Ý Þ ß à    

Interior dels habitatges  

Ventilació 
complementària ➧ ➨ ➩ ➨ ➫ ➭ ➨ ➭ ➯ ➲ ➳ ➲ ➳ ➵

 
Elements á➧ ➨ ➩ ➨ ➫ ➭ ➨ ➭ â ➲ â ➵

 Ô ➀ Û ➃ Ö ã ä Ù ➉ ➃ Û Ö ➇ Ù ➁ ➉ Ù ➇ ➈ ➄ ➃ ‡ å æ ç è Ô ➀ Û ➃ Ö ã ä Ù ➉ ➃ é ➁ ➉ ➄ ➂ ➃ ➄ ➄ ❽ Ù ➇ ➄  
    

- Natural, 

- Híbrid, 
r ⑦ ê

 

Magatzem de residus ➃ ❾➃ ➂ ➉ ã ➉ Ù ➉ Õ ➂ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ ➁ ➇ ➁ ➊ ➃ Õ  (4) 
Cabal mínim: ➧ ➭ ➨ ➸ ➺ ➨ ➻ ➲ ➳ ➵

 

10 l/s m2  Sistema de ventilació: Þ ß à Þ ë à  ➧ ➨ ➩ ➨ ➫ ➭ ➨ ➭ ➯ ➲ ➳ ➲ ➻ ➵
 

 
- Mecànic 

    

- Natural, 

- Híbrid, 
r ⑦ ê

 

Trasters ➃ ❾ ➃ ➂ ➉ ã ➉ Ù ➉ Õ➂ ➅ ➆ ➇ ➈ ➉ ➁ ➇ ➁ ➊ ➃ Õ   
Cabal mínim: ➧ ➭ ➨ ➸ ➺ ➨ ➻ ➲ ➳ ➵

 

0,7 l/s m2 Sistema de ventilació: Þ ß à Þ ë à  ➧ ➨ ➩ ➨ ➫ ➭ ➨ ➭ ➯ ➲ ➳ ➲ ➯ ➵
 

- Mecànic 
   

- Natural, 
r ⑦ ê

 Aparcaments Cabal mínim: ➧ ➭ ➨ ➸ ➺ ➨ ➻ ➲ ➳ ➵
 

120 l/s plaça Sistema de ventilació: Þ ß à Þ ë à  ➧ ➨ ➩ ➨ ➫ ➭ ➨ ➭ ➯ ➲ ➳ ➲ â ➵
- Mecànic 

 

VENTILACIÓ    
DELS RECINTES ì Õ ➊ ➇ Ö ➇ ❾ ➁ ➉ Ö ➇ ❾ ➃ ➄ ÕÙ ➇ ➈ ➇ ➄ Õ Ø ä ❾ ➉ Ø Õ ➂ ➃í ➃ ❾ ➁ ➉ ➄ ➇ Ù ➉ îØ ➉ ➁ ❿ ➇ ❾ ï ➇ ❾ ➁ ➄ ➇➉ Ø Û ➄ ➇ ❾ ➁ ➇ Ù ➉ î ➂ ➃ ➄ ÕÕ ➉ Õ ➁ ➃ Ø ➃ Õ ➂ ➃í ➃ ❾ ➁ ➉ ➄ ➇ Ù ➉ î ➇ ➂ ➃ ð ➀ ➇ ➁ Õ  

Locals d�altres tipus        ñ ❼ ➇ ➄ ➀ ❾ ➃ Õ ➁ ➀ ➂ ➉ ➃ Õ Û ➃ Ù ä ã ➉ Ù ➇ ➂ ❽ Û ➁ ➇ ❾ ➁ Ù Ö ➉ ➁ ➃ Ö ➉ Õ ➇ ❾ ò ➄ ➃ ➊ Õ ➇ ➄ Õ ➃ Õ ➁ ➇ ➈ ➄ ➃ Ö ➁ Õ ➃ ❾ ➃ ➄ ó ô õ Ô ö Ý Þ ÷ à
 

 EVACUACIÓ DELS 
PRODUCTES DE 
LA COMBUSTIÓ 

De les instal·lacions 
tèrmiques 

ñ ì Õ Û Ö ❽ ➂ ➀ ➉ Ö ò ➇ Ø ➈ Ù ➇ Ö ò Ù ➁ ➃ Ö ➊ ➃ ❾ ➃ Ö ➇ ➄ Û ➃ Ö ➄ ➇ Ù ❽ ➈ ➃ Ö ➁ ➇ ➂ ➃ ➄ ➅ ➃ ➂ ➉ ã ➉ Ù ➉ ➉ ➃ Õ ã ➇ Ö ò ➂ ➅ ➇ Ù ❽ Ö ➂ ➇ Ø ➈ ➄ ➇Ö ➃ ➊ ➄ ➇ Ø ➃ ❾ ➁ ➇ Ù ➉ î ➃ Õ Û ➃ Ù ä ã ➉ Ù ➇ Õ ❽ ➈ Ö ➃ ➉ ❾ Õ ➁ ➇ ➄ ø ➄ ➇ Ù ➉ ❽ ❾ Õ ➁ ù Ö Ø ➉ ð ➀ ➃ Õ Þ ú à
 

 Þ ß à û ➬ ➘ ✃ ❒ ➬ ➫ ➭ ➸ ➫ ➬ ➘ ➮ ü ➨ ➮ ❐ ➴ ➘ ➘ ➴ ❮ ➮ ü ➨ ➴ ➫ ➬ ➩ ➬ ➫ ➨ ➺ ➨ ý ➬ þ ➭ ➴ ➺ ➨ ➱ ➴ ❮ ÿ ➬ þ ➬ ➫ ➨ ➺ ➴ ➺ ➬ ➘ � ➴ þ ➬ ➘ ➭ ➫ ➬ ➘ ➴ ➩ ✃ ➫ ➭ ➬ ➘ ➩ ➬ ➫ ➨ ➺ ➨ ý ➬ þ ➭ ➴ ➺ ➨ ➱ ➴ ❮ ➱ ✃ ❐ ➩ ➺ ➬ ❐ ➬ þ ➭ ✁ ➫ ➴ ➨ ➷ ➨ þ ➮ ➬ ➱ ✃ ❐ ➸ þ ➴ ➱ ➨ ➫ ➨ ❐ ❒ ➸ þ
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HS  CTE Paràmetres del DB HS per donar compliment a les 
exigències d’Habitabilitat, Salubritat 
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 HS 5 EVACUACIÓ D’AIGÜES 

Exigències bàsiques  HS 5 Evacuació d’aigües (art.13.5 Part I CTE) 

“Els edificis disposaran de mitjans adequats per a extreure les aigües residuals generades en ells de forma independent o conjunta amb les 
precipitacions atmosfèriques i amb els escorrentius”.

 

 Objecte ! La instal·lació evacuarà únicament les aigües residuals i pluvials, no podent-se utilitzar per a l’evacuació 
d’altre tipus de residus.  

! S’evitarà el pas d’aires mefítics als locals ocupats mitjançant la utilització de tancaments hidràulics.  

Ventilació ! Es disposarà de sistema de ventilació que permeti l’evacuació dels gasos mefítics i garanteixi el 
correcte funcionament dels tancaments hidràulics. 

Traçat ! El traçat de les canonades serà el més senzill possible, amb distàncies i pendents que facilitin 
l’evacuació dels residus i seran autonetejables. S’evitarà la retenció d’aigües en el seu interior. 

Dimensionat ! Els diàmetres de les canonades seran els adients per a transportar els cabals previsibles en 
condicions segures. 

PROPIETATS DE 
LA INSTAL·LACIÓ 

Manteniment ! Les xarxes de canonades es dissenyaran de forma que siguin accessibles per al seu manteniment i 
reparació, per a la qual cosa han de disposar-se a la vista o allotjades en forats o “patinets” 
registrables, o bé disposaran arquetes o registres. 

✔

✔

✔

✔

✔
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MD 3.6 Protecció contra el soroll 

Dónat que l’ús del projecte de magatzem, aquesta exigencia no li és d’aplicació. 

 

MD 3.7 Estalvi d'energia 

Dónat que l’ús del projecte de magatzem, aquesta exigencia no li és d’aplicació. 

 

MD 3.8 Altres requisits de l’edifici 

 

 3.8.1 Accés als serveis de telecomunicacions 

El projecte de l’edifici no preveu la instal·lació d'infraestructures de telecomunicacions, per tant, el RD 
Llei 1/98 “Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de 
telecomunicación” (BOE 28/02/1998), no li és d'aplicació 

 

 3.8.2 Ecoeficiència. Criteris ambientals i d’ecoeficiència adoptats en l’edifici (D.21/2006) 

L’objectiu d’aquest Decret és incorporar paràmetres ambientals i d’ecoeficiència en els edificis: 
-De nova construcció 
-Procedents de reconversió d’antiga edificació 
-Resultants d’obres de gran rehabilitació, entenent com a tals les que només excloguin 
l’enderrocament de les façanes o constitueixin una actuació global en tot l’edifici. 
Els paràmetres ambientals i d’ecoeficiència són d’aplicació en els edificis, de titularitat pública o 
privada, destinats a qualsevol dels usos següents: 
-Habitatge 
-Residencial col.lectiu 
-Administratiu 
-Docent 
-Sanitari 
-Esportiu (poliesportius, piscines i gimnasos). 
 
Dónat que l’ús del projecte de magatzem, aquest decret no li és d’aplicació. 

. 
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MC 4 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC 4.0 Treballs previs 

En el solar s'hauran de realitzar cates en el terreny per comprovar la profunditat i característiques de 
la xarxa de sanejament existent. També es confirmarà que no hi ha conductes elèctrics soterrats del 
trasformador, consultant el projecte tècnic i la companyia subministradora. 

Per a la construcció del magatzem i els pilars del porxo, s'hauran d'enderrocar una sèrie d'elements 
d'urbanització, com són, el mur de contenció del terreny situat a 80 cms per sobre la cota 
d'intervenció, la solera i paviments sota porxo per a executar els nous pilars i la seva fonamentació, i 
la connexió d'un baixant de coberta a una reixa de sanejament pluvial existent.  

El terreny on es preveu la construcció del magatzem és pla. El clavegueram i la xarxa elèctrica de 
subministrament estan situades en el recinte del Poliesportiu. En conseqüència, no caldrà la 
realització de treballs previs especials. 

MC 4.1 Sustentació 

Terreny de fonamentació: 

La parcel·la se situa dins el nucli urbà de Roda de Barà. Topogràficament, l'àmbit de la intervenció és 
pla, i la urbanització de l'entorn existent presenta desnivells de 75 i 80 cms respecte el nivell de la 
construcció del magatzem. 

Geològicament , ens situem en una petita depressió situada al massís del Garraf, a la part sud dels 
contraforts que separen la depressió Reus-Valls o Camp de Tarragona i la depressió de Sant Pere de 
Ribes. 

A grans trets la zona està construïda per litologies terciàries (calcarenites, sorres, gresos i argiles), 
recobertes per materials del Quaternari d’origen col·luvial i al·luvial (sorres, graves, argiles i llims). 

Actualment no s’ha realitzat l’estudi geotècnic del terreny, sinó que s’han utilitzat les dades i 
característiques de que es disposa, per tal de realitzar el dimensionat i la tipologia de fonamentació.  

Un cop enderrocats els elements d'urbanització existents, i en cas de ser necessari es procedirà a la 
comprovació del terreny i en cas de dubte, a la realització de les cates del terreny, executades per 
part d’un geòleg competent, per tal de determinar les característiques i la resistència del sòl en el que 
es construirà el nou edifici.  S'ha considerat una tensió admissible de 2.00 kg/cm2. 

Tipologia de fonamentació proposada: Superficial a base de sabates corregudes i aïllades. 

Aquestes hipòtesis es comprovaran a l’inicià l’obra, abans de l’excavació generalitzada del solar i 
s’executaran les cales necessàries, supervisades per part de la Direcció Facultativa, per tal de valorar 
els condicionants derivats de les edificacions i serveis limítrofs a l'àmbit d'intervenció. De la valoració 
d’aquests condicionants se’n derivaran les oportunes mesures per adequar el procés constructiu i si 
és el cas les característiques de la fonamentació projectada per minimitzar les possibles interaccions. 

MC 4.2 Sistema estructural 

Fonamentació i contenció de terres 

La fonamentació prevista respon a la tipologia de fonamentació directa superficial, mitjançant 
sabates de formigó armat corregudes en la zona de planta del magatzem, i aïllades amb riostres 
de formigó armat a la zona del forjat del porxo. Tot i això, a l'inici de l'obra es realitzaran cales per 
verificar les característiques del terreny i analitzar la possible actuació de reforç amb pous de 
formigó o altres elements que puguin resultar necessaris.Veure detall de fonamentació i estructura. 

En aquest projecte no es preveuen excavacions ni reblerts que no siguin els propis de la 
fonamentació de l’edifici. 

El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, dels elements de 
fonamentació i contenció es satisfà segons els paràmetres establerts en el DB SE-C i que 
s’especifiquen a l’annex de la memòria i a la MC. 
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Estructura 

El programa d’usos que condiciona l’exigència de seguretat estructural és el següent: 

Ús principal: Magatzem en planta baixa i porxo exterior, adossats. 

Coberta: La coberta serà plana formada per formigó de pendents, geotèxtil, membrana amb dues 
làmines impermeables, capa de geotèxtil i acabat amb capa de protecció de palet de riera. La 
coberta del magatzem i el porxo tenen les mateixes característiques i estan situades al mateix 
nivell. L’estructura consta de planta baixa. 

L’estructura horitzontal esta composada per forjat unidireccional de formigó armat format per 
biguetes autoportants de formigó 22/65-75 (suberolita) amb cassetons ceràmics (30+5) de cantell, 
recolzat sobre jàsseres planes i de cantell, tot lligat mitjançant un cèrcol perimetral de formigó 
armat. Es preveuen creuetes de perfils HEB-200 de 80 cms de longitud en els encontres del forjat 
amb pilars metàl·lics. 

Es preveu una junta de dilatació en l'encontre entre la coberta del porxo i l'edifici de l'Ajuntament. 

S’executarà una solera de formigó armat sobre emmacat de grava en la planta baixa del 
magatzem. 

L’estructura vertical esta composada per pilars metàl·lics existents del Poliesportiu, pilars 
metàl·lics circulars de 15 cms de diàmetre sota el porxo, i mur de càrrega de bloc de morter de 
ciment de 20 cms de gruix, amb massissats en els encontres amb les jàsseres de formigó armat 
del forjat. 

El requisit de seguretat estructural, capacitat portant i aptitud al servei, de l’estructura es satisfà 
segons els paràmetres establerts en els Documents Bàsics que li són d’aplicació: 

DB SE Seguretat estructural 

DB SE-AE Accions a l’edificació 

DB SE-C Fonaments 

DB SE-A Acer 

DB SE-M Fusta 

DB SE-F Fàbrica 

i per l’estructura de formigó en el que s’estableix a la: 

EHE-08 Instrucció de formigó estructural 

i pel que fa a la sismicitat en el que s’estableix a la: 

NCSE-02 Norma de construcció sismoresistent 

Igualment es dóna compliment a l’exigència bàsica SI6: Resistència estructural a incendi amb els 
paràmetres establerts a: 

DB SI 6. Resistència al foc de l’estructura 

La definició del temps de resistència al foc dels elements estructurals s’especifica a l’apartat MD 
4.4, Seguretat en cas d’incendi, d’aquesta memòria. Segons s’indica en aquest mateix apartat, al 
punt SI 5 Intervenció dels bombers, en aquest projecte no és necessari preveure càrregues 
específiques per a la intervenció dels bombers. 

Per l’estat de càrregues i càlculs d’estructura veure annex estructura. 

El procés constructiu a observar en l'execució del projecte que es presenta correspon al lògic de 
l'execució en primer lloc del capítol de Moviment de Terres, posteriorment el de fonamentació i 
finalment el de l'estructura, aquesta última realitzada nivell a nivell, des del més inferior al superior. 
D'aquest procés, cal destacar que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que aquest 
hagi assolit la resistència prevista en el projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a situacions de 
càrrega més desfavorables que les previstes en el projecte, tal i com fixen els Plecs de Condicions 
adjunts. 

Fitxa justificativa del NCSE-02 Norma de construcció sismoresistent 

**La memòria i càlculs estructurals s’adjunten als Documents Annexos. 
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I D E N T I F I C AC I Ó  D E  L ’ E D I F I C I  

Situació: Municipi: 

Número de plantes sobre rasant: 
 

C AR AC T E R Í S T I Q U E S  D E  L A C O N S T R U C C I Ó  

Moderada  Normal   Especial   Classificació de l’edifici en funció 
de la seva importància:  

(Article 1.2.2) 
Edificis amb probabilitat 
menyspreable de què la seva 
destrucció per un terratrèmol 
pugui ocasionar víctimes, 
interrompre un servei primari o 
produir danys econòmics 
significatius a tercers. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
ocasionar víctimes, interrompre 
un servei per a la col·lectivitat, o 
produir importants pèrdues 
econòmiques, sense que en cap 
cas es tracti d’un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc 
a efectes catastròfics. 

 Edificis la destrucció dels quals 
per un terratrèmol pugui 
interrompre un servei 
imprescindible o donar lloc a 
efectes catastròfics. En aquest 
grup s’inclouen les construccions 
que així es considerin en el 
planejament urbanístic i 
documents públics anàlegs, així 
com en reglamentacions més 
específiques 

 

Acceleració bàsica ab: (1) (2) En funció del municipi d’acord a l’annex I de l’NCSE-02 ab / g < 0,04  ab / g =   

Acceleració de càlcul ac: 

(Només en edificis d’importància 

normal o especial i amb ab ! 0,04g) 

Coeficient del tipus de sòl C: (3)
  

S’adoptarà com a valor de C el valor mig dels 30 primers metres sota la superfície obtingut en 

ponderar els coeficients Ci  de cada estrat del terreny amb el seu gruix ei, en metres.
 

 

C =
30

e·C ii" =  

Coeficient d’amplificació del terreny S      

 Si # · ab $%0,1 g & S = C / 1,25 

%
Si 0,1 g < #%· ab < 0,4 g & S = 

25,1

C
 + 3,33 · (#%· 

g
ab  – 0,1) · (1 – 

25,1

C
) 

 Coeficient de risc #%% 

Edificis d’importància 

normal # = 1,0 

Edificis d’importància 

especial # = 1,3 
#%'% % Si 0,4 g $%# . ab & S = 1,0 S =  

 

 % %
(4) ac / g = S · # · ab  / g =  

Tipus d’estructura: (1) (4) (5)  

 

C R I T E R I S  D ’ AP L I C AC I Ó  D E  L A N O R M A 

Edificis d’importància moderada No cal aplicar l'NCSE-02  

ab < 0,04g No cal aplicar l'NCSE-02  

0,04 g $%ab < 0,08g(2) Cal aplicar l'NCSE-02   

 Excepció: No és d’aplicació l’NCSE-02  en edificis de normal importància sempre que:  

 
- Es disposi d’una estructura de pòrtics arriostrats 

(5)
, amb característiques de resistència i rigidesa similars en 

les dues direccions, per resistir esforços horitzontals en qualsevol direcció i 

 

 - No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.  

 En cap cas aquesta excepció serà d’aplicació en edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul ac  ! 0,08g    

ab a !%0,08g (1) Cal aplicar l'NCSE-02 sense excepcions  

 

Per tant, NO CAL APLICAR LA NORMA NCSE-02 

 
 

 

 ÉS D’APLICACIÓ LA NORMA NCSE-02.  

En la memòria de càlcul consten les accions sísmiques considerades, les hipòtesis i les conclusions adoptades. I en els 
plànols es fan constar els nivells de ductilitat utilitzats en el càlcul. 

 

 

  Data    L’arquitecte/a 

 

 

 

 

Notes: 

1) Les edificacions de fàbrica de maó, de blocs de morter, o similars, si 0,08g $%ab < 0,12g tindran 4 plantes com a màxim. I si ab ` !%0,12g en tindran, com a 
màxim, 2. (art. 1.2.3) 

2) Quan ab !%0,04g no s’executaran estructures de paredat, tàpia o tova. 

3) Coeficient del terreny C: En funció del tipus de terreny: 

Terreny I  (Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens): C= 1.  
Terreny II  (Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs): C= 1,3.  
Terreny III  (Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència ferma o molt ferma): C= 1,6.  
Terreny IV (Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou): C= 2. 

4) Les estructures de murs de fàbrica, si 0,08g $%ac $ 0,12g, l’alçada màxima serà de 4 plantes. I si ac (%0,12g l’alçada màxima serà de 2 plantes. (art. 4.4.1) 

5) En el cas d’estructures de pòrtics és important fer constar si estan ben arriostrats. L’existència d’una capa superior armada, monolítica i enllaçada a 
l’estructura en la totalitat de la superfície de cada planta permet considerar els pòrtics com ben arriostrats entre sí en totes les direccions (d’acord als 
comentaris de l’NCSE-02 C.1.2.3). 

c/Joan Carles I, 15 Roda de Berà

1

✔

0,04

2,00

1,0 1,60

0,064

Estructura de pòrtics arriostrats consistent en forjat unidireccional encastat damunt pilars metàl·lics i murs de bloc formigó.

✔

✔
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MC 4.3 Sistema d’envolvent i acabats exteriors 

Es garanteixen les diferents exigències bàsiques mitjançant el compliment dels DBs del CTE. 

A continuació es relacionen els subsistemes que formen part de l’envolvent exterior o de la 
compartimentació interior agrupats segons la següent classificació: 

a) Terres en contacte amb el terreny 

b) Murs en contacte amb el terreny 

c) Façanes 

d) Coberta 

e) Mitgeres 

f) Compartimentacions interiors verticals 

g) Compartimentacions interiors horitzontals 

h) Elements de protecció 

Per a cada subsistema s’especifica la seva composició, així com les seves característiques i 
prestacions segons els Documents Bàsics del CTE que li siguin d’aplicació. 

a) Terres en contacte amb el terreny 

La solera de l’edifici serà de 15 cm sobre emmacat de graves, armada i amb làmina de polietilè, 
garanteix un grau d’impermeabilitat � 1 (Ks=10-9 cm/s i presència d’aigua baixa). 

Composició Gruix (cm) 

Emmacat de graves 20 

Solera de formigó amb retracció moderada, armada  15 

Làmina de polietilè - 

DB HS 1: Solera de terra elevat sense intervenció amb mur flexoresistent: V1/grau d’impermeabilitat � 
1 

b) Murs en contacte amb el terreny 

Els murs en contacte amb el terreny seran estructurals de bloc de morter de formigó, armats i reblerts, 
garanteixen un grau d’impermeabilitat � 1 (Ks=10-9 cm/s i presència d’aigua baixa). 

Composició Gruix (cm) 

Graves de drenatge 50 

Geotèxtil de feltre de polipropilè 0.2 

Làmina drenant nodular de polietilè d'alta densitat 3 

Impermeabilització amb làmina de betum asfaltic i emulsió bituminosa prèvia 1,2 

Mur de bloc de morter de ciment armat i reblert 20 

Arrebossat amb morter de ciment hidròfug 1,5 

 

DB HS 1: Mur parcialment estanc:: V1/grau d’impermeabilitat � 1 
DB SI: Mur resistència al foc : > REI 120. Revestiment interior (arrebossat), reacció al foc: A1>B-
s1,d0. 

c) Façanes 

Les façanes seran d’obra de bloc de morter de ciment cara vista, de color, acabat rugós. L’acabat 
exterior serà obra vista. Les façanes tindran un grau d’impermeabilitat � 2 (edifici en zona eòlica C, 
altura de l’edifici  <15m i zona pluviomètrica IV). 
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Composició Gruix (cm) 

Fulla de bloc de morter de ciment per revestir de 20 cm de gruix de bloc 
foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, llis, amb components 
hidrofugants, revestit amb un arrebossat de morter exterior d'un centimetre 
de gruix 

20 

DB HE 1: Façana tipus / U= 0,40 W/m2K 

DB HS1: B1+C1+J1+N1 / grau d’impermeabilitat �2 

 

Obertures de les façanes 

La fusteria exterior serà d'acer sense envidrament. 

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 215x210 cm 

Porta batent de dues fulles, per a un buit d'obra de 300x250 cm, acabada amb planxa d'acer 
galvanitzat i prelacat 

Elements de protecció en elements d'urbanització 

Els elements de protecció dels elements d'urbanització de l'entorn són reixa galvanitzada dentramat 
d'acer sobre coronació del mur de contenció, barana d'acer amb passamà rodó d'acer inoxidable en 
escala exterior. 

L’alçada de la barana i el passamà és d'1 m.  

d) Coberta 

Coberta plana no transitable amb acabat de palet de riera, pendent 1,5%  

Composició 
Gruix 
(cm) 

Acabat de palet de riera de 16 a 32 mm de diàmetre 10 

Capa separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè 0,02 

Membrana impermeable de dues làmines de betum modificat LBM (SBS) 1,5 

Capa separadora de geotèxtil format per feltre de polipropilè 0,02 

Formigó cel·lular curat en autoclau per a formació de pendents, pendent 1,5% 4 - 12,5 

Forjat unidireccional amb entrebigat ceràmic. Cantell 350mm 35 

Enguixat a bona vista horitzontal interior 1,5 

 

DB SI: Coberta, resistència al foc � R 60. Paviment exterior (rajola), reacció al foc: BROOF (t1) = BROOF 

(t1) 

 

 

e) Mitgeres 

La paret mitgera del projecte és la paret existent del Poliesportiu a la que s'adossa el magatzem. 
Aquesta paret s'arrebossarà amb morter de ciment per millorar l'aïllament contra incendis de la paret. 
Els pilars existents vistos del Poliesportiu vistos per la banda del magatzem sobre els que es recolza 
el forjat unidireccional del projecte, es protegiran de d'aïllament de fins a 5 cm de gruix, amb morter 
format per ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de densitat. Aquesta aplicació es reforçarà 
amb plaques de silicat càlcic de 30 mm de gruix, i el conjunt, es protegirà amb planxa expandida i 
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nervada d'acer galvanitzat, de 0,3 mm de gruix per evitar que algun cop pugui reduir el gruix del 

revestiment contra incendis de l'estructura. 
. 

 

MC 4.4 Sistema d’acabats interiors 

De forma genèrica, els paviments i els acabats de sostres i paraments seran els següents: 
-  El sostre del magatzem tindrà un revestiment a base d'enguixat a bona vista sobre arrebossat, 

pintat amb pintura plàstica en paraments horitzontals. 
-  Arrebossat de morter de ciment hidròfug en parament vertical interior coincident amb la franja 

del mur de contenció de blocs de morter armat i reblert. 
-  Arrebossat de morter de ciment en paret vertical interior existent del Poliesportiu Municipal 
- Paviment solera de formigó armat amb acabat arremolinat amb helicòpter. 
 

MC 4.5 Sistema d’acondicionament instal·lacions i serveis 

El solar disposa de les infraestructures dels serveis d’aigua, electricitat, telecomunicacions i 
clavegueram. 

S’ha previst que l’edifici estigui equipat amb els següents serveis i instal·lacions: 

- Subministrament de serveis d'electricitat  

- Evacuació d’aigües pluvials 

 

El disseny i dimensionat de les instal·lacions permetran satisfer els requisits del CTE i de la resta de 
normativa d’aplicació. 

En planta baixa es situen les connexions de servei d’electricitat 

A l’entrada del magatzem es preveu un armari per col·locar el quadres de comandament i control de 
l’usuari, registrable. La distribució interior horitzontal dels diferents serveis es farà vista (segons 
plànols de projecte).  

 

4.5.1 Sistemes de transport 

No es preveu la instal.lació de cap ascensor ni cap altre sistema de transport. 

 

4.5.2 Recollida i evacuació de residus: previsió d’espai 

El magatzem disposarà de contenidors a l'exterior, a menys de 25 m de distància. 

El sistema municipal de recollida d’escombraries és mitjançant contenidors de carrer i per tant es 
decideix ubicar a l'exterior espai de reserva per a la recollida dels residus d’emmagatzematge 
immediat. 

 
  



 

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE RODA DE BERÀ 

 

JOSEP ELIAS PAYAN, ARQUITECTE Novembre de 2018 �� 

4.5.3 Evacuació d’aigües 

La instal·lació d’evacuació d’aigües recull les aigües pluvials de l’edifici, conduint-les a la xarxa 
existent, que porta les aigües a la xarxa separativa municipal i evitant l’entrada dels gasos de la 
instal·lació amb la col·locació de sifons hidràulics. La evacuació d’aigües pluvials de coberta i 
terrasses, es realitza mitjançant punts de recollida horitzontal i verticals de recollida. 

No es preveu la recollida d'aigües residuals ja que no es disposa de subministrament d'aigua. 

La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del CTE i d’altres 
reglamentacions en quant a: 

� Ventilació 
� Traçat 
� Dimensionat 
� Manteniment 

En les següents condicions: 

Ventilació Es disposa de sistema de ventilació que permet l’evacuació dels gasos i garanteix 
el correcte funcionament dels tancaments hidràulics 

Traçat El traçat i el pendent de la instal·lació faciliten l’evacuació de les aigües residuals i 
dels residus evitant-ne la retenció 

Dimensionat La instal·lació es dimensiona per a transportar els cabals previsibles en condicions 
segures 

Manteniment Es dissenya de forma que siguin accessibles 

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS-5 mitjançant el 
compliment del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions fixades pel 
D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com les especificacions del “Reglament dels Serveis Públics de 
Sanejament” (D. 130/2003). 

El traçat, característiques i dimensionat s’indica als plànols i als Documents Annexos número 2, 
corresponent a les instal·lacions. 

Disseny i posada en obra 

La xarxa d’evacuació d’aigües residuals de l’edifici connectaran a la xarxa de clavegueram urbà.  

L’abocament d’aigües residuals es farà pel carrer de la Bonaigua, disposant-se del corresponent sifó 
general previ al clavegueró. 

Les aigües residuals corresponen als aparells sanitaris de l’habitatge. Les aigües pluvials són de la 
coberta i les terrasses exteriors. 

Les aigües s’evacuen per gravetat excepte les aigües residuals dels aparells sanitaris de la planta 
soterrani, que, mitjançant una bomba, es conduiran al sistema d’evacuació d’aigües residuals de 
l’habitatge. 

Les xarxes disposaran de ventilació primària.  

Elements de la instal·lació de la xarxa d’aigües pluvials 

La coberta plana evacuarà les aigües pluvials mitjançant punts de recollida en coberta que conduïran 
les aigües als baixants i claveguerons projectats, fins a la xarxa de sanejament existent. En coberta 
es disposaran gàrgoles o sobreeixidors, com a sistema de seguretat. 

Es disposaran registres en els entroncaments amb el col·lector principal.  

Materials i equips 
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Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als baixants i canals de 
recollida horitzontal. Les unions i elements especials es resolen amb peces de PVC del mateix 
sistema amb unions encolades i amb junta de goma en trams de baixants i col·lectors.  

Els materials i equips compliran les condicions de l’apartat 4 “Productes de la construcció” del DB HS-
5. 

4.5.4 Subministrament elèctric i instal·lació d’il·luminació 

La instal·lació d’electricitat donarà servei al magatzem. 

El subministrament és directe des del Poliesportiu existent amb potència suficient, en Baixa Tensió, 
sense necessitat de disposar de centre de transformació i amb comptadors individual en planta baixa.  

La instal·lació es dissenya d’acord amb la normativa vigent, de forma que garanteixi la potència i 
estabilitat necessària pel correcte funcionament dels diferents usos de l’edifici en condicions de seguretat. 

L’edifici disposarà de subministrament elèctric (amb una tensió en el seu interior de 230 volts en 
alimentació monofàsica i 230/400 volts en alimentació trifàsica), garantint la seguretat de les persones i 
dels béns, i assegurant el normal funcionament d’altres instal·lacions i serveis. La instal·lació de 
subministrament elèctric s’adaptarà al que s’estableix en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i les 
seves instruccions complementàries (REBT, Real Decret 842/2002 del 2 d’Agost) així com les Normes 
Tècniques Particulars de Fecsa-Endesa que fan referència als Embrancaments i Instal·lacions d’enllaç en 
Baixa Tensió. 

Disseny i posada en obra 

La instal·lació està formada per la derivació des del comptador del Poliesportiu, la Caixa General de 
Protecció (CGP) i quadre de comandament interior del magatzem. 

Constarà també de la instal·lació de posada a terra que garantirà una resistència a terra de R � 10� i 
estarà formada per un conductor de terra formant una anella perimetral. 

Un cop a l’interior del magatzem, i a la zona de l’accés en planta baixa, es col·locarà l’interruptor de 
control de potència i els dispositius generals de comandament i protecció a partir dels quals es fa la 
distribució interior. 

La previsió d’espais per a la instal·lació elèctrica, així com pels seus elements i equips, i les 
característiques que cal satisfer es complimentaran d’acord al que especifica el REBT i les Normes 
Tècniques Particulars. 

Materials i equips 

Els materials i equips compliran les condicions establertes a les Instruccions corresponents del REBT i 
altres especificacions que li siguin d’aplicació. 

Les especificacions i característiques dels materials i equips de la instal·lació, queden recollides a la fitxa 
resum de la instal·lació. 

Dimensionat 

La previsió de càrregues s’estableix segons el que s’indica en la ITC-BT-10, considerant la càrrega del 
conjunt dels habitatges i dels serveis generals. 

Les càrregues que es consideren són les necessàries pel funcionament de les següents zones i equips: 

- Magatzem: previsió de potència de 9.200 (electrificació elevada). 

S’adjunta fitxa de compliment del REBT. (Previsió de Càrregues per a subministraments de Baixa 
Tensió) 
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   DADES DE L’HABITATGE UNIFAMILIAR: 

Situació: 

Municipi : Promotor: 
 
 
 

HABITATGE 

BÀSICA ELEVADA (Si es dóna algun dels següents supòsits)  ELECTRIFICACIÓ 

 - Su ! 160 m
2
 

- Ha d’admetre la utilització dels aparells elèctrics 
d’ús habitual en un habitatge. 
(frigorífic, cuina, forn, rentadora, rentavaixelles i 
acumulador elèctric) 

 

- Su > 160 m
2
 

- Previsió important d’aparells electrodomèstics (no contemplats en el grau 
d’electrificació bàsica) 

- Previsió d’utilització de sistemes de calefacció elèctrica 
- Previsió d’instal.lació de condicionament d’aire 
- Previsió d’automatització i gestió 

Previsió de potència  " 5.750 W / habitatge a 230V  (25A) " 9.200 W / habitatge a 230V  (40A) 

WT Càrregues Complementàries (W)  

 

PREVISIÓ DE 
CÀRREGUES 

Electrificació Càrrega de 
l’habitatge (W) 

Piscina Jardí  CÀRREGA TOTAL HABITATGE 

Bàsica    " 5.750 W  

Elevada  " 9.200  W 
              

 

W 

 

CÀRREGA TOTAL DE L’HABITATGE    W T  W T =                                      kW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICACIÓ DE CÀLCULS 
 

 LÍNIES ELÈCTRIQUES INTENSITAT  CAIGUDA DE TENSIÓ  

 
LÍNIES ELÈCTRIQUES màx. CAIGUDA 

DE TENSIÓ (1) 
SECCIÓ 
MÍNIMA 
(mm

2
)  

DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI)     1,5 % V  6   

MONOFÀSIQUES 
(Voltatge 230V) 

I = 
#cosV

P

$
 e = 

Vs

LP

$$

$$

%

2
 

Habitatges Qualsevol circuit 3 % V 

Circuit enllumenat 3 % V 
 INSTAL·LACIÓ 

INTERIOR 
Altres 
instal·lacions 
receptores Altres usos  5 % V 

Segons 
circuit 

 

TRIFÀSIQUES 
(Voltatge 400V) 

I = 
3$$ Vcos

P

#
 e = 

Vs

LP

$$

$

%
 

 

 I Intensitat (A) e Caiguda de tensió (V) 

 V Voltatge (V) L Longitud real línia (m) 

 P Potència activa (W) s Secció conductor de fase (mm
2
)

(1)   El valor de la caiguda de tensió podrà ser compensat entre la instal·lació interior i la 
derivació individual de forma que la caiguda de tensió total sigui < a la suma dels valors 
límits especificats per ambdós. 

 cos % 
 

Factor de potència 1 % 
 
Conductivitat (m/ &mm

2
) 

(Cu = 56;  Al = 35;  Fe = 8,5) 
 
 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ:  POSTA A TERRA (BT-18 i BT-26) 

Objectiu 

 

Limitar les diferències de potencial perilloses i permetre el pas a terra dels corrents de defecte o de descàrrega d’origen atmosfèric.  

Resistència de terra, R,  tal que la tensió de contacte sigui ! 24V en local humit i 50V en la resta.  

(En instal·lacions de telecomunicacions R ! 10&) 

Disposició 

 

Conductor de terra formant una anella perimetral col·locat en el fons de la rasa de fonamentació ( profunditat " 0,50m)  a la que es 
connectaran, si s’escau,  els elèctrodes verticals necessaris. S’hi connectaran (mitjançant soldadura aluminotèrmica o autògena)  
l’estructura metàl.lica de l’edifici i les sabates de formigó armat (com a mínim una armadura principal per sabata). 

Totes les masses metàl·liques importants de l’edifici s’hi connectaran a través dels conductors de protecció. 

Punts de posta a terra Centralització de comptadors, fossat  d’ascensors i muntacàrregues, CGP i d’altres. 

Cal preveure, sobre els conductors de terra i en zona accessible, un dispositiu que permeti mesurar la resistència de terra de la 
instal·lació. 

Conductors 

 

Conductor de terra: cable de coure nu protegit contra la corrosió. Secció " 25mm
2
    

Conductor de protecció: normalment associat als circuits elèctrics. Si no és així, la secció mínima serà de 2,5mm
2
 si disposa de protecció 

mecànica i de 4mm
2
 si no en disposa. 

 

 
 
 
 

Data: L’arquitecte/a: 
 

CARRER JOAN CARLES I, NÚM. 15

RODA DE BERÀ AJUNTAMENT RODA DE BERÀ

NOVEMBRE 2018 JOSEP ELIAS PAYÁN

6.500,00 6.500,00

6,50

Altres Altres
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CIRCUITS (BT-25) 

Valors màxims ELECTRIFICACIÓ BÀSICA:  
Circuits obligatoris 

Valors màxims  
Punts/circuit 

 ELECTRIFICACIÓ ELEVADA: Circuits addicionals 
(a més dels bàsics) Punts/circuit Potència/circuit 

C1  Punts d’il·luminació 30  C6  Il·luminació  30 - 

C2 
Preses de corrent d’ús general i 
frigorífic 

20 
 

C7  Preses de corrent (Su>160m
2
 o preses/circuit >20)  20  - 

C3  Cuina i forn 2  C8  Previsió calefacció elèctrica. - 5.750 W 

C4  
Rentadora,  rentavaixelles i acumulador 
elèctric 

3 
 

C9 
 

Previsió condicionament d’aire - 5.750 W 

C5  
Preses de corrent de les cambres de 
bany i preses auxiliars de la cuina 

6  C10 
 Assecadora independent 1 - 

 
C11 

 Previsió de sistema d’automatització, gestió 
tècnica de l’energia i de seguretat 

- 2.300 W 

 

 

C12 
 

Previsió de circuits addicionals del tipus C3 o 
C4 o del C5 quan el nombre de preses > 6 

C3 ! 2 

C4 ! 3 

C5 ! 6 

- 

 
 

PUNTS D’UTILITZACIÓ  

NOMBRE MÍNIM de mecanismes segons 

COMPLIMENT EN 
PROJECTE ESTANÇA CIRCUIT MECANISMES:  

Superfície (S) o Longitud (L) estança         amb un MÍNIM de 

 

E. Bàsica E. Elevada 

Accés  C1 Polsador timbre - 1    

Punts de llum - 1    C1 

Interruptor 10 A - 1    

Vestíbul 

C2 Base 2p+T  de 16 A  - 1    

Punts de llum 1 si S " 10 m
2
 ;  2 si S>10 m

2
 1    C1 

Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1    

C2 Base 2p+T  de 16 A  1 per cada 6 m
2
 (arrodoniment superior)       3 

(1)
    

C8 Presa de calefacció 1 si S " 10 m
2
 ;  2 si S>10 m

2
 1  #  

Sala d’estar  

C9 Presa d’aire condicionat 1 si S " 10 m
2
 ;  2 si S>10 m

2
 1  #  

Punst de llum 1 si S " 10 m
2
 ;  2 si S>10 m

2
 1    C1 

Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1    

C2 Base 2p+T de 16 A  1 per cada 6 m
2
 (arrodoniment superior)     3 

(1)
    

C8 Presa de calefacció - 1  #  

Dormitoris 

C9 Presa d’aire condicionat - 1  #  

Punts de llum - 1    C1 

Interruptor 10 A - 1    

C5 Base 2p+T de 16 A  - 1    

Banys 

C8 Presa de calefacció - 1  #  

Punts de llum 1 cada 5 m de longitud  1    C1 

Interruptor/commutador 10A 1 a cada accés 1    

C2 Base 2p+T de 16 A  1 si L " a 5 m ;  2 si L> 5m 1    

Passadissos 
o 
distribuïdors 

C8 Presa de calefacció - 1  #  

Punts de llum 1 si S " 10 m
2
 ;  2 si S>10 m

2
 1    C1 

Interruptor 10 A 1 per cada punt de llum obligatori 1    

C2 Base 2p+T de 16 A  extractor i frigorífic 2    

C3 Base 2p+T de 25 A  cuina i forn 1    

C4 Base 2p+T de 16 A  rentadora, rentavaixelles i acumulador 3    

C5 Base 2p+T de 16 A  sobre el pla de treball     3 
(2)

    

C8 Presa de calefacció - 1  #  

Cuina 

 

C10 Base 2p+T de 16 A  assecadora 1  #  

Punts de llum 1 si S " 10 m
2
 ;  2 si S>10 m

2
 1    Terrassa i 

vestidors 
C1 

Interruptor 10A 1 per cada punt de llum obligatori 1    

Punts de llum 1 si S " 10 m
2
 ;  2 si S>10 m

2
 1    C1 

Interruptor 10A 1 per cada punt de llum 1    

Garatges 
unifamiliars i 
altres 

C2 Base 2p+T de 16 A  1 si S " 10 m
2
 ;  2 si S>10 m

2
 1    

(1) On es prevegi la instal·lació d’una presa per al receptor de TV, la base corresponent haurà de ser múltiple i es considerarà com una sola base 
(2) Es col·locaran fora del volum delimitat pels plànols verticals situats a 0,50m de l’aigüera i de la placa de cocció o cuina 

✔

✔

✔

✔

✔
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ESQUEMES UNIFILARS TIPUS  
  

-  Es col·locarà, com a mínim, un interruptor diferencial de 30mA, per cada 5 circuits instal·lats. En el cas de que el circuit C4 es desdobli en una 
línia independent per a cada aparell, s’accepta la instal·lació d’un únic diferencial encara que el nombre de circuits sigui més gran de 5. 

-  Els circuits C1 i C2 es poden desdoblar sense tenir que passar a electrificació elevada sempre i quan no es superin els màxims admissibles 
(30   per a C1 i 20 per a C2). 

 

 ELECTRIFICACIÓ BÀSICA TIPUS 
  

CIRCUITS Conductor
(1)

 

s $ (mm
2
) 

Ø tub 
(mm) 

nombre 
punts " 

Long. 
" (m) 

C1 Il·luminació 2x1,5+1,5
(2)

 16 30 28,9 

C2 
Preses 
generals 

2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

C4 

Rentavaixelles
rentadora i   
termo elèctric 

2x4+4 20 3 38,6 

 
 
 

 C5 
Banys i  
cuina 

2x2,5+2,5 20 6 30,1 

  

CIRCUITS Conductor
(1)

 

s $  (mm
2
) 

Ø tub 
(mm) 

nombre 
punts " 

Long.    
" (m) 

C1 Il·luminació 2x1,5+1,5
(2)

 16 30 28,9 

C2 
Preses 
generals 

2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

C4 Rentadora 2x2,5+2,5 20 1 30,1 

C4 Rentavaixelles 2x2,5+2,5 20 1 30,1 

C4 
Acumulador 
elèctric 

2x2,5+2,5 20 1 30,1 

C5 
Banys i  
cuina 

2x2,5+2,5 20 6 30,1 

 
 

 
 
  

 

 ELECTRIFICACIÓ ELEVADA  

Exemple:    
Habitatge amb calefacció elèctrica o aire condicionat, i necessitat de desdoblament dels 
circuits C1 i C2 (il·luminació i preses generals d’endolls respectivament), reg i piscina. 

CIRCUITS Conductor
(1)

 

 s $   (mm
2
) 

Ø tub 
(mm) 

nombre 
punts " 

Long.    
" (m) 

C1 Il·luminació 2x1,5+1,5
(2)

 16 30 28,9 

C6 Il·luminació 2x1,5+1,5
(2)

 16 30 28,9 

 C8/9 
Calefacció / 
Aire condicionat 

2x6+6 25 
potència 
màxima 

5.750W 
46,3 

 C8/9 
Calefacció / 
Aire condicionat 

2x6+6 25 
potència 
màxima 

5.750W 
46,3 

C 1 1 Gestió 2x1,5+1,5
(2)

 16 
potència 
màxima 

2.300W 
28,9 

 

C2 Preses grals. 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C7 Preses grals. 2x2,5+2,5 20 20 30,1 

C3 Cuina i forn 2x6+6 25 2 46,3 

C4 

Rentavaixelles
rentadora i   
termo elèctric 

2x4+4 20 3 38,6 

C5 Banys i cuina 2x2,5+2,5 20 6 30,1 

 
Cw Piscina     

Cx      

 
Cy Reg     

Cz      

ICP

Interruptor de Control de 

Potencia

IGA

Interruptor General 

Automàtic

ID

Interruptor 

Diferencial

ID

Interruptor 

Diferencial

16A

16A

16A

ID

Interruptor 

Diferencial

ID

Interruptor 

Diferencial

40A

10A

10A

10A

25A

25A

16A

16A

25A

20A

16A

  

(1) Per al càlcul de la secció (s) dels circuits s’ha considerat dos conductors i Terra amb aïllament de PVC sota tub, segons ITC-BT 19       (2) El conductor de protecció serà de 2,5 mm
2
 si 

no forma part de la canalització d’alimentació i disposa de protecció mecànica (ITC-BT 19)        (3)  Els fusibles del desdoblament del circuit C4 es poden substituir per magnetotèrmics 

 

ESQUEMA A 

(3)
  

ICP 
Interruptor de  
Control de 
Potència 

IGA 
Interruptor 
General 
Automàtic 

ID 
Interruptor 
Diferencial 

ICP 
Interruptor de  
Control de 
Potència 

IGA 
Interruptor 
General 
Automàtic 

ID 
Interruptor 
Diferencial 

ESQUEMA B 

(3) 

25A 
30mA 

25A 
30mA 

✔
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CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
 

 1 XARXA DE SUBMINISTRAMENT 

 2 ESCOMESA (Consultar amb l’empresa de serveis)  (BT 07 i BT 11) 

 
Conductors Aïllament    $ 0,6 / 1 kV  

Secció mínima $ 6mm
2
 (Cu);  $ 16mm

2
 (Al) 

8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI) (muntant) (BT 15) 

 

Conductors Aïllament:  Unipolars 450/750V entubat 
   Multipolars 0.6/1kV 
   Trams soterrats 0.6/1kV entubat 

Secció mínima: F, N i T $ 6mm
2
 (Cu) 

 Fil de comandament  $ 1,5mm
2
 

No propagadors de l’incendi i amb emissió 
de fums i opacitat reduïda 

 3/9 FUSIBLE DE SEGURETAT (BT 16) 

 
Al no existir la Línia General d’Alimentació el fusible de la Caixa General 
de protecció (3) coincideix amb el fusible de seguretat (9) 

 10 COMPTADORS (BT 16) 

 11 INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (ICP)  (BT 17) 

 
Intensitat  En funció del tipus de subministrament i tarifa 

a aplicar, segons contractació 

 12 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT 17) 

 

- Interruptor General   
Automàtic (IGA) 

- Interruptor Diferencial  (ID) 
 

- Interruptors Omnipolars      
Magnetotèrmics 

Intensitat $ 25A 
Accionament manual 

Intensitat diferencial max. 30mA 
1unitat / 5 circuits interiors 

Per a cada un dels circuits 
interiors 

 13 INSTAL·LACIÓ INTERIOR (BT 25) 

 

Conductors Aïllament 450/750V 

Secció mínima segons circuit  (Veure 
“Instal·lació interior, esquemes unifilars tipus”) 

 UN ÚNIC USUARI 
 

 

 

 

 2

1

3/9 10 1111 12

138

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 DOS USUARIS ALIMENTATS DES D’UN MATEIX PUNT 
 

103/9

1

 2

12

8

1111

13813

3/9101112

 
  14 INSTAL·LACIÓ DE POSTA A TERRA  (BT 18 i BT 26) 

 
 
 
 
 
 
 

PREVISIÓ D’ESPAIS PEL PAS DE LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
 

 1 XARXA DE DISTRIBUCIÓ (BT-06 i BT-07) 

 2 ESCOMESA (BT-11) 

 
Passarà per zones de domini públic o creant servitud de pas 
(consultar amb l’empresa de serveis) 

 3/7 CAIXA DE PROTECCIÓ I MESURA (CGP) (BT-13) 

 

 

- No s’admet en muntatge superficial 

- Nínxol en paret (mesures % 55x50x20 cm) 
- Alçada de lectura dels equips entre 0,70 i 1,80m 

 8 DERIVACIÓ INDIVIDUAL (DI)  (BT-15) 

 
 
 
 

  

Col·locació 
Conductors aïllats en:  

- tubs encastats, soterrats o en muntatge superficial  Dext $ 32mm 
Permetrà l’ampliació de la secció dels conductors en un 100%. 

- Canal protector: Permetrà l’ampliació de la secció dels 
conductors en un 100%. 

- a l’interior de conductes tancats d’obra de fàbrica. 

 11 CAIXA PER A L’INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTÈNCIA (BT-17) 

 

 

Col·locació 
Immediatament abans dels altres dispositius generals de 
comandament i protecció, en compartiment independent i 
precintable. Aquesta caixa es podrà col·locar en el mateix 
Quadre de l’habitatge 

  12 DISPOSITIUS GENERALS DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ (BT-17)

 1

2

3/7

11 128

 

 
Col·locació:  
Al costat de la porta d’entrada entre 1,40m i 2,00m d’alçada. 

✔
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13 INSTAL·LACIÓ INTERIOR DE L’HABITATGE : VOLUMS DE PROTECCIÓ EN LOCALS DE BANYS I DUTXES (BT-27) 
   

 
Als locals que contenen banys o dutxes es 
contemplen quatre volums amb diferent grau de 
protecció. 
El grau de protecció es classifica en funció de l’alçada 
del volum. 

Els cel-rasos i mampares  no es consideren barreres a 
efectes de separació entre volums. 

VOLUM 0 
Compren el volum de l’interior de la banyera o dutxa. 

VOLUM 1 
  Limitat per 

 

- El pla horitzontal superior al volum 0 i el 
pla horitzontal situat a 2,25m per sobre 
del terra 

El volum 1 també comprèn qualsevol espai per sota 
de la banyera o dutxa que sigui accessible sense l’ús 
d’un estri. 

VOLUM 2 
  Limitat per 

 

- El pla vertical exterior al volum 1 i el pla 
vertical paral·lel situat a una distància 
de 0,60m 

- El terra i el pla horitzontal situat a 2,25m 
per damunt del terra 

Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per 
damunt del terra, l’espai comprés entre el volum 1 i el 
sostre o fins a una alçada de 3m per sobre del terra es 
considerarà volum 2. 

VOLUM 3 
Limitat per 

 

- El pla vertical exterior al volum 2 i el pla 
vertical paral.lel situat a una distància de 
2,40m d’aquest 

- El terra i el pla horitzontal situat a 2,25m 
per sobre del terra 

 

 
 

R 0.60

R 0.60

R 0.60

R 0.60

 

Quan l’alçada del sostre excedeixi de 2,25m per sobre 
del terra, l’espai comprés entre el volum 2 i el sostre o 
fins a una alçada de 3m per sobre del terra es 
considerarà volum 3. 

El volum 3 també comprèn qualsevol espai per sota 
de la banyera o dutxa que sigui accessible mitjançant 
l’ús d’un estri, sempre que, el tancament del volum 
garanteixi una protecció com a mínim IP-X4. 
(Aquesta classificació no és aplicable a l’espai situat 
per sota de les banyeres d’hidromassatge i cabines) 

   

 
UBICACIÓ DELS MECANISMES I APARELLS EN ELS DIFERENTS VOLUMS DE PROTECCIÓ EN ELS LOCALS DE BANYS I 
DUTXES (BT-27) 

 
VOLUM 0 Mecanismes (1) 

Altres aparells fixos (2) 

No permesa 

Aparells adequats a les condicions d’aquest volum i que només poden ser instal·lats en ell. 

 

VOLUM 1 Mecanismes (1) 

 
Altres aparells fixos (2)  

No permesa, excepte interruptors de circuits de molt baixa tensió, MBTS, alimentats a una tensió nominal de 
12V de valor eficaç en alterna o de 30V en continua, estant la font d’alimentació instal·lada fora dels volums 0, 1 
i 2. 

Aparells alimentats a MBTS &&(12V ca o 30V cc) 
Escalfadors d’aigua, bombes de dutxa i equip elèctric per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la 
seva norma aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de 

corrent diferencial de valor &" 30 mA, segons la norma UNE 20.460-4-41 

 

VOLUM 2 Mecanismes (1) 
 
 
 

Altres aparells fixos (2) 

No permesa, excepte interruptors o bases de circuits MBTS la font d’alimentació dels quals estigui instal·lada 
fora dels volums 0,1 i 2. 
Es permet també la instal·lació de blocs d’alimentació d’afaitadores que compleixen amb UNE-EN 60.742 o 
UNE-EN 61558-2-5 

Tots els permesos per al volum 1 
Lluminàries, ventiladors, calefactors, i unitats mòbils per a banyeres d’hidromassatge que compleixin amb la 
seva norma aplicable, si la seva alimentació està protegida addicionalment amb un dispositiu de protecció de 
corrent diferencial de valor no superior als 30 mA segons norma UNE 20460-4-41 

 VOLUM 3 Mecanismes (1) 
 
 

Altres aparells fixos (2) 

Es permeten les bases només si estan protegides o bé per un transformador d’aïllament, o per MBTS o per un 
interruptor automàtic de l’alimentació amb un dispositiu de protecció per corrent diferencial de valor no 
superior a 30 mA, tots ells segons els requisits de la norma UNE 20.460-4-41 

Es permeten els aparells només si estan protegits per un transformador d’aïllament; o per MBTS; o per un 
dispositiu de protecció de corrent diferencial de valor no superior als 30 mA, tots ells segons els requisits 
de  la norma UNE 20.460-4-41 
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4.5.5 Instal·lacions de protecció contra incendis 

La dotació de les instal·lacions, la seva descripció així com les exigències que ha de satisfer han quedat 
especificades a la Memòria Descriptiva (apartat MD 3.3.3 “Seguretat en cas d’incendi”). 

El disseny, l’execució i les característiques dels seus materials, components i equips compliran allò que 
estableix el “Reglament d’instal·lacions de Protecció contra incendis”, RIPCI, en les seves disposicions 
complementàries i en qualsevol altra documentació específica que li sigui d’aplicació. 

Les instal·lacions manuals (extintors) disposaran d’enllumenat d’emergència i rètols de senyalització. 

A continuació s’exposen les principals característiques de les instal·lacions. La ubicació dels elements i 
dels components corresponents s’indica en els plànols. 

Extintors portàtils 

El magatzem disposarà de 4 extintors portàtils, de les següents característiques: 

� Extintor portàtil de pols polivalent i eficàcia 21A – 113B, 2 unitats situades a l'exterior, un costat 
de cada porta, i a l'interior, 2 unitats, per garantir una distància inferior a 15m des de qualsevol 
origen d’evacuació. 

Es col·locarà sobre suports verticals de manera que la part superior de l’extintor quedi, com a màxim, a 
1,70m del terra. 

Disposarà de senyalització fotoluminiscent segons UNE 23035-1,2 i 4:2003 amb rètols de 210x210mm i 
serà visible en cas de fallada de l’enllumenat general amb l’enllumenat d’emergència. 

No es preceptiu d’aplicació la Detecció automàtica d’incendi ni el Control de fums de l’incendi. 

4.5.6 Sistemes de protecció contra el llamp 

No es preveu la instal.lació d’un sistema de protecció contra el llamp, segons CTE DB SUA-8. 

MC 4.6 Equipament 

4.6.1 Urbanització. Condicionaments dels espais exteriors 

Els elements d'urbanització exterior consisteixen en l'augment d'1 m d'amplada de l'escala exterior 
existent de comunicació dels nivells 0.00 i 0.80 del projecte. En aquesta escala es preveu la 
col·locació d'una barana d'acer amb passamà d'acer inoxidable en una banda, i un passamà d'acer 
inoxidable a l'altra banda. 

Es refarà el mur de contenció entre les escales i el magatzem amb blocs de morter de ciment armat i 
reblert, i per la part superficial, amb bloc de morter per revestir. Aquest mur s'arrebossarà 
superficialment i es pintarà. En la coronació del mur, es col·locarà una reixa d'entramat d'acer 
galvanitzat, reproduint la mateixa tipologia de l'estat actual. 

Un cop finalitzades les obres es retornaran els trams de solera i pavimentació enretirats per a poder 
executar els pilars metàl·lics del porxo.  

Es procedirà a l’arranjament i urbanització dels espais exteriors dins de la parcel.la. 

 

Roda de Berà, Novembre de 2018 

 

 

 

 

 

Josep Elias Payán, arquitecte  
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Normativa tècnica general d’Edificació  

 

Aspectes generals 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                           

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

  Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). RD 173/10 PEL QUE ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE 
L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A PERSONES CON DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10) 

LEY DE REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS 

LEY 8/2013, DE 26 DE JUNY (BOE 27/6/2013) 

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción 

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D 462/1971 (BOE: 24/3/71) 

Ley de Contratos del sector público 

Ley 30/2007 (BOE: 31.10.07) 

Desarrollo parcial de la Ley 30/2007, de Contratos del Sector público 

RD 817/2009 (BOE: 15.05.09) 

Llei de l’Obra pública 

Llei 3/2007 (DOGC: 06.07.07) 

REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ 

 

Ús de l’edifici  

Llocs de treball 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 

RD 486/1997, de 14 d’abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad y Higiene en el 
trabajo”. (O. 09/03/1971) 

Altres usos 

Segons reglamentacions específiques 
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Accessibilitat  

 

CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA EL ACCESO Y 
UTILIZACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS URBANIZADOS Y EDIFICACIONES  

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de  la LIONDAU, Ley de Igualdad de oportunidades y no discriminación y acceso 
universal. 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                               

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). RD 173/10 PEL QUE ES MODIFICA EL CODI 
TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A PERSONES CON DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10 

LLEI DE PROMOCIÓ DE L'ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES                                                         

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91) 

CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91    

D 135/95 (DOGC 24/3/95) 

 

Seguretat estructural 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE  

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

 

Seguretat en cas d’incendi 

 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE SEGURETAT EN CAS D’INCENDI, SI 

CTE DB SI DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT EN CAS D’INCENDI  

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). RD 173/10 PEL QUE ES MODIFICA EL CODI 
TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A PERSONES CON DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10) 

CTE DB SI DOCUMENT BÀSIC SEGURETAT EN CAS D’INCENDI  

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

PREVENCIÓ I SEGURETAT EN MATÈRIA D’INCENDIS EN ESTABLIMENTS, ACTIVITATS, INFRAESTRUCTURES I EDIFICIS. 

LLEI 3/2010 DEL 18 DE FEBRER (DOGC: 10.03.10), ENTRA EN VIGOR 10.05.10. 
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Seguretat d’utilització i accessibilitat 

 

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA  

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat  

SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp 

SUA-9 Accessibilitat 

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). RD 173/10 PEL QUE ES MODIFICA EL CODI 
TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A PERSONES CON DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10) 

 

Salubritat 

 

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat  Salubritat, HS  

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat  

HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 QUALITAT DE L’AIRE INTERIOR 

HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

Protecció contra el soroll 

 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’HABITABILITAT PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL, HR  

CTE DB HR DOCUMENT BÀSIC PROTECCIÓ DAVANT DEL SOROLL  

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). MODIFICAT PEL RD 173/2010 (BOE 
11.03.10). 

LEY DEL RUIDO                                                                                                         

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003) 

ZONIFICACIÓN ACÚSTICA, OBJETIVOS DE CALIDAD Y EMISIONES ACÚSTICAS 

RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007) 

LLEI DE PROTECCIÓ CONTRA LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA 

Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)               



 

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE RODA DE BERÀ 

 

JOSEP ELIAS PAYAN, ARQUITECTE Novembre de 2018 �	 

Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica 

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

Estalvi d’energia 

 

CTE PART I EXIGÈNCIES BÀSIQUES D’ESTALVI D’ENERGIA, HE 

CTE DB HE DOCUMENT BÀSIC ESTALVI D’ENERGIA 

HE-1 LIMITACIÓ DE LA DEMANDA ENERGÈTICA 

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques 

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

HE-4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA 

HE-5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI 

 

Sistemes estructurals 

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul                           

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació                                      

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments  

CTE DB SE A Document Bàsic Acer  

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta  

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica 

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) 
i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación 

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural  

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

Instrucció d'Acer Estructural EAE  

RD 751/2011 (BOE 23/6/2011)  
El RD especifica que el seu  àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural, tant d'edificació com d'enginyeria civil i 

que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació. 

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació estructural dels sostres d’edificis 
d’habitatges  

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 
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Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat  

CTE DB HR Protecció davant del soroll  

CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica 

CTE DB SE AE Accions en l’edificació  

CTE DB SE F Fàbrica i altres 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F  

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2  

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). RD 173/10 PEL QUE ES MODIFICA EL CODI TÈCNIC DE 
L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A PERSONES CON DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10) 

CODI D'ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA, DE DESPLEGAMENT DE LA LLEI 20/91    

D 135/95 (DOGC: 24/3/95) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 

SISTEMA DE CONDICIONAMENTS, INSTAL·LACIONS I SERVEIS 

 

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus 

CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Ordenances municipals 

INSTAL·LACIONS D’AIGUA 

CTE DB HS 4 SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB HE 4 CONTRIBUCIÓ SOLAR MÍNIMA D’AIGUA CALENTA SANITÀRIA  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CRITERIOS SANITARIOS DEL AGUA DE CONSUMO HUMANO  

RD 140/2003 (BOE 21/02/2003) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

REGLAMENTO D’EQUIPS A PRESSIÓ. INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES  

RD 2060/2008 (BOE 05/02/2009)  

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  
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Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació obligatòria als edificis destinats a serveis 
públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de 
Catalunya) 

D 202/98 (DOGC 06/08/98) 

Ordenances municipals 

Instal·lacions d’evacuació 

CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)  

Ordenances municipals 

 

INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES 

CTE DB HE 2 RENDIMENT DE LES INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES (REMET AL RITE) 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008), modificat pel RD 238/2013 (BOE 13/4/2013) en 
alguns articles 

Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia 

RD 1369/2007  (BOE 23.10.2007) 

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis 

RD 865/2003 (BOE 18/07/2003) 

REGLAMENTO D’EQUIPS A PRESSIÓ. INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES  

RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)  

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi  

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004) 

Instal·lacions de ventilació 

CTE DB HS 3 Calidad del aire interior  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008) 

CTE DB SI 3.7 Control de humos 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 
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Instal·lacions d’electricitat 

REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias  

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 CONTRIBUCIÓ FOTOVOLTAICA MÍNIMA D’ENERGIA ELÈCTRICA  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía 
eléctrica  

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies elèctriques 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09  

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008. 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación 

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84) 

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió 

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00) 

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades a la xarxa elèctrica 

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02) 

NORMES TÈCNIQUES PARTICULARS DE FECSA-ENDESA RELATIVES A LES INSTAL·LACIONS DE XARXA I A LES INSTAL·LACIONS 
D’ENLLAÇ  

RESOLUCIÓ ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

PROCEDIMENT ADMINISTRATIU PER A L’APLICACIÓ DEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ  

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

CONDICIONS DE SEGURETAT EN LES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ D’HABITATGES  

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial 

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al 
règim d’inspecció periòdica. 

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines 

Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció de les instal·lacions 
d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica  

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines  

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

REBT ITC-28 Instal·lacions en locals de pública concurrència 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 



 

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE RODA DE BERÀ 

 

JOSEP ELIAS PAYAN, ARQUITECTE Novembre de 2018 �� 

Instal·lacions de telecomunicacions 

INFRAESTRUCTURAS COMUNES EN LOS EDIFICIOS PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN 

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005); modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).  

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en 
el interior de las edificaciones                     

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)  

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones 
para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y 
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003. 

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003) 

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el proceso de su adecuación para la recepción 
de TDT y se modifican determinados aspectos administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el 
interior de los edificios 

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006) 

Norma tècnica de les infraestructures  comunes de telecomunicacions als edificis per a l’accés al servei de telecomunicacions per 
cable 

D 116/2000  (DOGC: 27/03/00) 

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i distribució dels senyals de radiodifusió, 
televisió i altres serveis de dades associats, procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit. 

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00) 

 

INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

RIPCI REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS  

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98) 

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices 

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98) 

CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10). 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES, RSCIEI 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

 

Instal·lacions de protecció al llamp  

CTE DB SUA-8 i Annex B Seguretat enfront al risc causat per l’acció del llamp  

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 

Certificació energètica dels edificis 

PROCEDIMIENTO BÁSICO PARA LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 

Real Decreto 235/2013, de 5 d’abril (BOE 13/4/2013) 

 



 

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE RODA DE BERÀ 

 

JOSEP ELIAS PAYAN, ARQUITECTE Novembre de 2018 �� 

Control de qualitat 

 

Marc general 

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, DE 17 DE MARÇ DE 2006 (BOE 28/03/2006) MODIFICAT PER RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), ORDEN VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009) I LES SEVES CORRECCIONS D’ERRADES (BOE 20/12/2007 I 25/1/2008). RD 173/10 PEL QUE ES MODIFICA EL CODI 
TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ, EN MATÈRIA D’ACCESSIBILITAT I NO DISCRIMINACIÓ A PERSONES CON DISCAPACITAT. (BOE 11.03.10) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control  

RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)  

Control de qualitat en l'edificació d’habitatges 

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu) 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 
resistencia frente al fuego  

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons estableix l’EHE-08. 

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació 

R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98) 

 

Gestió de residus de construcció i enderrocs 

Text refós de la Llei reguladora dels residus 

Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC30/12/2011), Llei 5/2012 DOGC 23/3/2012) i 
desplegat per D16/2010 (DOGC 18/2/2010) 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008) 

Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió  de residus de la construcció i 
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010) 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002) 

Residuos y suelos contaminados    

Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)  
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Llibre de l’edifici 

Ley de Ordenación de la Edificación, LOE                             

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

Código Técnico de la Edificación, CTE                                          

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Ordre VIV 984/2009 (BOE 
23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en 
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10) 

Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge  

D 206/1992 (DOGC 7/10/92) 
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Promotor: AJUNTAMENT RODA DE BERÀ 

Emplaçament: c/ Joan Carles I, 15 

Municipi: Roda de Berà (Tarragonès) 



��� ��������������
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B1.a.- Obligat compliment: 

DB-SE-AE “Accions en l’edificació". 
NCSE-02 “Norma Sismorresistent”. 
DB-SE-F  "Murs resistents de paret de maó". 
NBE-EFHE  “Sostres unidireccionals”. 
EHE  "Instrucció de formigó estructural”. 
EAE  “Estructures d'Acer a l'Edificació”. 
DB-SE-C  “Fonamentació”.  

B.1.c.- Optatives: 

Normes NTE 
 

Per garantir la resistència i l’estabilitat de l’estructura s’ha fet la comprovació estructural mitjançant el càlcul pel mètode 
dels Estats Límit: 

- Estats Límit Últims 
- Estat Límit de Servei 
- Estat Límit de Durabilitat 

Comprovant que, considerant els valors de les accions, de les característiques dels materials i de les dades 
geomètriques (tots ells afectats pels corresponents coeficients parcials de seguretat) la resposta estructural no és 
inferior a l’efecte de les accions aplicades amb l’índex de fiabilitat suficient per cadascuna de les situacions de projecte 
considerades, que són: 

Situacions persistents, que corresponen a les condicions d’ús normal de l’estructura 
Situacions transitòries, com poden ser les que es produeixen durant la construcció o reparació de l’estructura 
Situacions accidentals, que corresponen a condicions excepcionals 

 

Per obtenir els valors de càlcul de l’efecte de les accions s’han tingut en compte les accions  especificades en aquest 
apartat amb les combinacions d’accions i els coeficients que s’especifiquen a continuació. 

Els valors de càlcul de la resistència s’obtenen minorant els materials estructurals amb els coeficients. 

 

- per situacions persistents o transitòries, 

������
��

������������
��

��� ��� ∗ψ∗γ+∗γ+∗γ ��
>≥  

γG : coeficient parcial d’una acció permanent 

γQ : coeficient parcial per a una acció variable 
Gk: valor característic d’una acció permanent 

Qk: valor característic d’una acció variable 
simple 

Ad: valor de càlcul d’una acció accidental 

ψ0,1,2 : coeficients de simultaneïtat 

- per situacions extraordinàries, 

�����	
��

������������
���
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��� ���� ∗ψ∗γ+∗ψ∗γ++∗γ ��
>≥
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Els valors dels coeficients de simultaneïtat corresponen també als definits en el DB SE i són els següents: 

 

Coeficients de simultaneïtat Categoria �ψ  �ψ  	ψ  

Sobrecàrrega superficial d’ús 

Zones residencials A 0,7 0,5 0,3 

Zones comercials D 0,7 0,7 0,6 

Zones de tràfic i aparcament vehicles 
lleugers (pes total < 30 kN) 

E 0,7 0,7 0,6 

Cobertes transitables F 0,7 0,5 0,6 

Cobertes accessibles només per a 
conservació 

G 0 0 0 

Neu 

per a alçades � 1000 m  0,5 0,2 0 

Vent  0,6 0,5 0 

Accions variables del terreny  0,7 0,7 0,7 

 

El període de servei previst pels elements de l’estructura principal és l’establert en el CTE i s’han seguit les 
prescripcions de durabilitat que s’hi estableixen pels diferents materials estructurals emprats. 

Els elements estructurals reemplaçables (baranes, recolzament d’instal·lacions, etc), que no formen part de l’estructura 
principal, poden tenir una vida útil inferior que es valorarà segons les inspeccions prescrites en el manual d’ús i 
manteniment i el pla de manteniment. 
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C.1.a.- Solució estructural adoptada (descripció i justificació funcional) 

La present memòria té per objecte la definició de l’estructura de l’ampliació d’un annex del pavelló poliesportiu de Roda 
de Berà. La nova ampliació constarà d’una sola planta i és un annex al pavelló ja existent. El seu ús previst és el de 
magatzem i de zona porxada de comunicació entre el pavelló i les instal·lacions de l’Ajuntament. En el disseny del forjat, 
s’ha considerat un futur ús administratiu. 
 
El projecte consisteix en un forjat unidireccional format per biguetes autoportants de formigó pretesat. El forjat, de 35cm 
(30+5) de cantell i de formigó armat, està recolzat sobre jàsseres i murs de bloc de formigó, tot lligat mitjançant un cèrcol 
perimetral de formigó armat. Com element diferenciador, cal destacar el massissats de franges de 80cm en els murs de 
bloc de formigó armat corresponents als recolzaments de les jàsseres i a les creuetes metàl·liques que transmeten els 
esforços als pilars metàl·lics existents del pavelló. 
No es preveu la realització d’una zona de l’edificació en planta soterrani, ni de la forjat sanitari.  
No s’ha dissenyat cap junta de dilatació. 
 
A falta de l’estudi geotècnic pertinent, s’ha considerat una tensió admissible del terreny de 2.00kg/cm2. La fonamentació 
es resol per mitjà d’un tipologia superficial consistent en sabates corregudes i aïllades encastades un mínim de 30cm en 
el terreny resistent i connectades als elements de fonamentació existents. Tot i això, en l’inici de l’obra es realitzaran 
cales per verificar característiques terreny i es verificaran les actuacions a realitzar. 
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Les accions adoptades al càlcul s’ajusten a la norma "DB_SE_AE ". 

Situació de projecte  Situació amb dos o més accions variables (concàrregues,  sobrecàrrega, vent, ...) 

������

�����������������

D.1.a.- Càrregues Superficials kN/m2 

PLANTA / SECTOR 
CONCÀRREGA SOBRECÀRREGA 

TOTAL 
PES PROPI� C. PERM. ÚS ENVANS NEU 

Coberta (ús administratiu) 4.70 2.00 2.00 1.00 0.00 9.70 
Coberta  4.70 2.50 1.00 0.00 0.40 8.60 

D.1.b.- Càrregues lineals kN/ml 

PLANTA / SECTOR Descripció TOTAL 

Façana Mur obra bloc formigó e=20cm (h=4.00m) 8.00 
Mur càrrega interior Mur obra bloc formigó e=20cm (h=4.00m) 8.00 
Plt. Pis Ampits i baranes   2.00 
Plt. Pis Voladís 2.00 

D.1.c.- Càrregues Puntuals  kN 

PLANTA / SECTOR Descripció TOTAL 

Plt. Coberta  Instal·lació ascensor - 
 

������
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D-2.a.- Acció del vent.  

Classe de construcció:  Construcció Prismàtica; planta rectangular o anàloga (1) 
Grau d’aspresa IV 
Situació topogràfica i alçada de coronació de l’edifici 
sobre el terreny: Sit. Normal. h <6m (4.40m) 
Coeficient d’exposició 1,4 
Coeficient eòlic  0,8/-0.4 
Velocitat del vent m/s: 29 m/s 
Pressió dinàmica kN/m2 : 0,52 
Sobrecàrrega total de vent considerada kN/m2: 0,582 

 

D.2.b.- Accions tèrmiques 

Estructures revestides sotmeses a variacions inferiors a ± 10º no cal considerar les acciones tèrmiques. No s’ha 
dissenyat cap junta de dilatació. 

Distància màxima entre junts de dilatació : Estructures d’acer o formigó armat 35.55m 
Variació de temperatura considerada: Estructures metàl·liques a l’exterior exposades a la radiació 
solar directa ± 30º 
Coeficient  de dilatació tèrmic: Formigó armat 0,000011 m/mºC 

D.2.c.- Accions reològiques 

Es consideren amb l’àmbit de les normes de càlcul de les estructures de cada material. 
En materials metàl·lics són menyspreables. 
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ANNEX ACCIONS 
 
Càrregues permanents (G) 
- Pesos propis (Els valors dels pesos propis es poden extreure del Catàleg d’Elements Constructius, o de catàlegs 
comercials, tenint en compte la configuració de les diferents solucions) 
 

Materials: kN/m3 

Formigó armat 25,0 

Formigó en massa 23,0 

Morter de ciment 19,0 

Morter de pendents d’àrids lleugers 9,0 

Totxo calat 15,0 

Totxana 12,0 

Acer estructural 78,5 

  
Revestiments: kN/m2 

Enguixat  0,15 

Arrebossat 0,20 

  
Elements constructius superficials kN/m2 

Forjat reticular, cassetó de formigó, 25+5cm de cantell 5,50 

Llosa d’escala de 18cm 4,50 

Llosa voladís de 20cm 5,00 

Llosa massissa de 20cm (coberta) 5,00 

Teulada de teula ceràmica  0,70 

Paviment de gres extruït col·locat amb morter adhesiu 0,60 

Cel ras de guix  0,20 

Envans de maó fins a 7cm de gruix 1,00 

  
Elements constructius lineals (alçada entre plantes= 2,55m) kN/ml 

Compartimentacions de totxo calat de 14 + aïllaments + acabats 5,60 

Compartimentacions de totxo calat de 14 + maó foradat de 7 + acabats 6,45 

Compartimentacions de maó foradat de 7 + totxana de 9 + acabats 5,00 

Façana (totxo calat+aïllament+envà de 4, arrebossat exterior i enguixat interior) 7,00 

Mitgera (totxo calat de 14 +placa de guix) 5,60 

  
Total pesos propis considerats per planta kN/m2 

Sostre planta soterrani ús habitatge 7,30 

Sostre planta soterrani ús comercial 6,70 

Sostre planta soterrani coberta plana 7,50 

Sostre planta baixa zones interiors habitatge 7,30 

Sostre planta baixa - balcó 6,40 

Sostre planta primera zones interiors habitatge 7,30 

Sostre planta primera - balcó 6,40 

Sostre planta segona zones interiors habitatge 7,30 

Sostre planta segona – coberta plana 7,50 

Sostre planta sotacoberta 6,70 

 
- Accions del terreny 

Es consideren les empentes del terreny segons les característiques que s’esmenten a capítol terreny d’aquesta 
memòria. 



 
PROJECTE Estructura construcció de magatzem adossat al Poliesportiu Municipal de Roda de Berà 
REFERÈNCIA Elias28 
 

Fitxes Justificatives: Normativa Estructural 
Pàg. 7/ 17 

Càrregues Variables (Q) 
 
Sobrecàrregues d’ús 

 
 
Categoria d’ús 

 
Subcategories d’ús  

Càrrega 
uniforme* 

(kN/m2) 

Càrrega 
concentrada* 

(kN) 

A Zones residencials 
A1 Habitatges  2,0 2,0 

A2 Trasters i magatzem 
 d’escombraries 

3,0 2,0 

D Zones comercials D1 Locals comercials 5,0 4,0 

E Zones de tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total < 
30 kN) 2,0 2 x 10,0 * 

F Cobertes transitables accessibles només privadament  2,0 ** 2,0 

G Cobertes accessibles 
només per a conservació  

G1 Cobertes amb inclinació < 
20º  1,0 2,0 

 
*     En el cas E (zones de trànsit i d’aparcament) les dues càrregues concentrades s’apliquen simultàniament amb la càrrega uniforme i 

separades 1,80m. En la resta de casos l’aplicació de la càrrega uniforme i de la càrrega concentrada es fa de manera independent 
i no simultània.  

**   Es considera convenient augmentar la càrrega uniforme establerta en el DB SE AE de 1 kN/m
2
 a 2 kN/m

2
 

 
 
- Sobrecàrrega d’ús en zones d’accés i evacuació: 3 kN/m2 
- Sobrecàrrega en balcons volats: La mateixa sobrecàrrega d’ús de la zona que serveix i una sobrecàrrega lineal a les 
vores de 2,0 kN/m2 
- Sobrecàrrega sobre el terreny que desenvolupa empentes en els elements de contenció: 1,0 kN/m2 en les zones d’us 
privat i 3,0 kN/m2 a la zona del carrer  

- Accions sobre baranes i divisòries 
Les baranes s’han dimensionat per a una força horitzontal, lineal i uniforme aplicada a la vora superior de: 
F: Coberta transitable  1,6 kN/ml 
A1: Habitatges   0,8 kN/ml 
Les parets divisòries s’han dimensionat per una força horitzontal, lineal i uniforme de 0.40 kN/ml, aplicada a 1.2 m 
d’alçada.  
 
- Reducció de sobrecàrregues 
No s’ha fet reducció de sobrecàrregues en els elements estructurals, ni verticals ni horitzontals. 
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Classificació de l’obra construccions d’importància normal 
Terme Municipal Roda de Berà (Tarragonès) 
Acceleració sísmica bàsica ab 0,04g 
Tipus de terreny IV (ESTIMACIÓ) 
Coeficient de sòl C 2,00 
Acceleració sísmica de càlcul ac Veure fitxa 

No és obligatori l’aplicació de la norma:  

• Si la construcció és de importància moderada 

• Si l’acceleració sísmica bàsica és inferior a 0,04g (g=acceleració de la gravetat) 

• Si la construcció és d’importància normal, té pòrtics ben arriostrats i l’acceleració sísmica bàsica és inferior a 0,08 g. 
No obstant això, la norma s’aplicarà als edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul és igual o 
superior a 0,08 g. 

Procediment de càlcul Mètode simplificat 
Tipus d’estructura Estructura formigó armat sobre murs de càrrega de fàbrica i pilars 
Tipus de planta Diàfana 
Ductilitat Sense ductilitat 
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F.1.a.- Coeficients de ponderació. Hipòtesis de càrrega 

� E.L.U. de trencament. Acer laminat: EAE 

� Situacions no sísmiques 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ� �Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

� Situacions sísmiques 

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ� �Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 

Situació 1: Persistent o transitòria 

 

Coeficients parcials de seguretat 
(�) 

Coeficients de combinació (�) 

 
Favorable Desfavorable Principal (�p) Acompanyament (�a) 

Càrrega permanent 
(G) 

0.80 1.35 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.50 1.00 0.70 

Vent (Q) 0.00 1.50 1.00 0.60 

Neu (Q) 0.00 1.50 1.00 0.50 

Sisme (A)     

 

Situació 2: Sísmica 

 

Coeficients parcials de seguretat 
(�) 

Coeficients de combinació (�) 

 

Favorable Desfavorable Principal (�p) Acompanyament (�a) 

Càrrega permanent 
(G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Neu (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

 

(*)Fracció de les sol·licituds sísmiques a considerar en la direcció ortogonal. Les sol·licituds obtingudes dels resultats 
dels anàlisis en cada una de les direccions ortogonals es combinarà amb el 30% de les de l’altre. 
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Acer Conformat 

S’apliquen els mateixos coeficients i combinacions que en l’acer laminat. 

E.L.U. de trencament. Acer Laminat: EAE 

F.1.b.- Resistència de Càlcul de l’acer 

Classe d’acer 
Acer laminat S 275JR  Límit elàstic N/mm2 275 
   Determinació de límit elàstic per mètodes estadístics 
   Coeficient de minoració 1,05 
   Resistència de càlcul N/mm2 261,90 
   Mòdul d’Elasticitat E N/mm2 210000 

F.1.c.- Deformabilitat 

Element Relació fletxa / llum 

Bigues o biguetes de coberta 1/250 
Bigues menors o iguals a 5 metres de llum 1/300 
Biguetes de sostre que no suporten murs de fàbrica 1/300 
Bigues de més de 5 metres de llum que no suporten murs de fàbrica 1/400 
Bigues i biguetes de sostre que suporten murs de fàbrica 1/500 
Mènsules (fletxa mesurada en l’extrem lliure) 1/300 
Elements a flexió no esmentats 1/250 

F.1.d.- Simplificacions- Mètodes de càlcul 

Las barres i els nusos s’han considerat línies i punts 
L’estructura real s’ha subdividit en parts. 
L’estructura real s’ha simplificat a una estructura tipus similar. 
El càlcul s’ha basat en la teoria de l’elasticitat. 
El càlcul s’ha realitzat amb mètodes anelàstics. 

 

F.1.e.- Sol·licitacions de cada element estructural i dimensionat 

Especificats a la memòria tècnica i identificats en els plànols. 

F.1.f.- Condicions d’execució i muntatge 

Especificades al plec. 
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F.2.a.-  Designació del Formigó. EHE-08 

Element Resistència Consistència Àrid Ambient Contingut 
ciment 

Relació 
a/c 

Recobriment 
mínim 

Forjats HA-25 B-Tova 20 lla 275 0,6 35 
Fonamentació HA-25 B-Tova 20 lla 275 0,6 50/80 

 

F.2.b.- Designació d’armadures passives 

Acer. Designació: B 500 S 

 

F.2.c.- Coeficients de minoració dels materials 

Formigó. Nivell de control: Estadístic  Coeficient minoració: 1,5 
Acer.  Nivell de control: Normal  Coeficient minoració: 1,15 

Si el control del formigó és reduït Fcd=10 kN/mm2. 
Si el control de l’acer és reduït ha de ser certificat i �yd = 0,75(�yk / γs). 

 

F.3.d.-  Coeficients de majoració d’accions Combinacions d’accions considerades. 

Hipòtesis i combinacions. D’acord amb les accions determinades en funció del seu origen, i tenint en compte si 
l’efecte de les quals es favorable o desfavorable, així com els coeficients de ponderació es realitzarà el càlcul de les 
combinacions possibles de la següent manera : 

� E.L.U. de trencament. Formigó: EHE-CTE 

� Situacions no sísmiques 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ� �Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

� Situacions sísmiques 

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ� �Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 

Situació 1: Persistent o transitòria 

 

Coeficients parcials de 
seguretat (�) 

Coeficients de combinació (�) 

 
Favorable Desfavorable Principal (�p) Acompanyament (�a) 

Càrrega permanent 
(G) 

1.00 1.50 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Vent (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Neu (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sisme (A)     
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Situació 2: Sísmica 

 

Coeficients parcials de 
seguretat (�) 

Coeficients de combinació (�) 

 
Favorable Desfavorable Principal (�p) Acompanyament (�a) 

Càrrega permanent 
(G) 

1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Neu (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

(*) Fracció de les sol·licituds sísmiques a considerar en la direcció ortogonal. Les sol·licituds obtingudes dels resultats 
dels anàlisis en cada una de les direccions ortogonals es combinarà amb el 30% de les de l’altre. 

 

� E.L.U. de trencament. Formigó de fonaments: EHE-CTE 

� Situacions no sísmiques 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ� �Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

� Situacions sísmiques 

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ� �Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 

Situació 1: Persistent o transitòria 

 

Coeficients parcials de 
seguretat (�) 

Coeficients de combinació (�) 

 
Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent 
(G) 1.00 1.60 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.60 1.00 0.70 

Vent (Q) 0.00 1.60 1.00 0.60 

Neu (Q) 0.00 1.60 1.00 0.50 

Sisme (A)     
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Situació 2: Sísmica 

 

Coeficients parcials de 
seguretat (�) 

Coeficients de combinació (�) 

 

Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable 

Càrrega permanent 
(G) 1.00 1.00 1.00 1.00 

Sobrecàrrega (Q) 0.00 1.00 0.30 0.30 

Vent (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Neu (Q) 0.00 1.00 0.00 0.00 

Sisme (A) -1.00 1.00 1.00 0.30(*) 

(*)Fracció de les sol·licituds sísmiques a considerar en la direcció ortogonal. Les sol·licituds obtingudes dels resultats 
dels anàlisis en cada una de les direccions ortogonals es combinarà amb el 30% de les de l’altre. 

 

F.2.e.- Assentaments Admissibles i límits de deformació 

Assentaments admissibles de fonaments. D’acord amb la norma CTE SE-c, article 2.4.3, i en funció del tipus de 
terreny, tipus i característiques de l’edifici, es considera acceptable un assentament màxim admissible de [indiqui aquí el 
valor del assentament admissible] cm. 

Límits de deformació de l’estructura. Segons l’article 4.3.3 de la norma CTE SE, s’han verificat en l’estructura les 
fletxes dels diferents elements. S’ha verificat tant el despreniment local com el total d’acord amb l’exposició de l’article 
4.3.3 de la citada norma. 

Segons el CTE. Per al càlcul de les fletxes en els elements flectats, Bigues i forjats, es tindran en compte, tant les 
deformacions instantànies com les diferides, calculant-se les inèrcies equivalents d’acord amb la norma. 

Per al càlcul de les fletxes s’ha tingut en compte tant el procés constructiu, com les condicions ambientals, edat de 
posada en càrrega, d’acord amb unes condicions habituals de la pràctica constructiva a l’edificació convencional. Per 
tant, a partir d’aquests supòsits, s’estimen els coeficients de fletxes pertinents per la determinació de la fletxa activa, 
suma de les fletxes instantànies mes les diferides produïdes amb posterioritat a la construcció dels envans.. 

 

En els elements s’estableixen els següents límits: 

Fletxes relatives per als següents elements 

Tipus de fletxa Combinació Envans     Fràgils Envans     Ordinaris Resta de casos 

1.-Integritat dels elements 
constructius (ACTIVA) 

Característica  

(G+Q) 
1/500 1/400 1/300 

2.-Confort usuaris 
(INSTANTÀNIA) 

Característica de 
sobrecàrrega Q 

1/350 1/350 1/350 

3.-Aparença de l’obra (TOTAL) Quasi-permanent 

G+ψ2Q 
1/300 1/300 1/300 
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Desplaçaments horitzontals 

Local Total 

Despreniment relatiu a l’altura entre plantes 

� /h<1/250 

Despreniment relatiu a l’altura total de l’edifici: 

 � /H<1/500 

 
 

F.2.f.-  Mètode de Càlcul 

Per a l’obtenció de les sol·licitacions s’han considerat  els principis de la mecànica Racional i les teories clàssiques de la 
resistència de materials i elasticitat. 

El mètode de càlcul aplicat es el dels estats límits, en el que es pretén eliminar que l’efecte de les accions exteriors 
ponderades per uns coeficients, sigui inferior a la resposta de l’estructura, minorant la resistència dels materials. 

En els estats límits últims es comproven els corresponents a: equilibri, esgotament o ruptura, adherència, ancoratge i 
fatiga (si procedeix). 

En els estats límits d’utilització, es comprova: deformacions (fletxes) i vibracions ( si procedeix) 

Definits els estats de càrrega segons l’origen, es procedeix a calcular les combinacions possibles amb els coeficients de 
majoració i minoració corresponents d’acord amb els coeficients de seguretat definits en l’article 12 de la norma EHE i 
les combinacions d’hipòtesis bàsiques definides a l’article 4 del CTE DB-SE. 

 

Situacions no sísmiques 

≥

γ + γ Ψ + γ Ψ� �Gj kj Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G Q Q
 

      Situacions sísmiques 

                                                                                     

≥ ≥

γ + γ + γ Ψ� �Gj kj A E Qi ai ki
j 1 i 1

G A Q

 

 

L’obtenció dels esforços en les diferents hipòtesis simples de l’entramat estructural, es faran d’acord a un càlcul lineal de 
primer ordre, es a dir, admetent proporcionalitat entre esforços i deformacions, el principi de superposicions d’accions, i 
un comportament lineal i geomètric dels materials i l’estructura.. 

Per a l’obtenció de les sol·licituds determinades al dimensionat dels elements del forjat (bigues, biguetes, lloses, nervis) 
s’obtindran els diagrames envolupants per cada esforç. 

Pel dimensionat dels suports es comprova per totes les combinacions definides. 
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Pel càlcul i comprovació de tensions de les fàbriques de totxo i de blocs de formigó es tindrà en compte la normativa 
CTE-SE-F. 

El càlcul de les sol·licitacions es farà d’acord amb els principis de la Mecànica Racional i la Resistència de Materials. 

Es realitzen les comprovacions d’estabilitat del conjunt de les parets de càrrega portant front les accions horitzontals, 
així com el dimensionament de les fonamentacions d’acord amb les càrregues excèntriques que la sol·liciten. 

Les característiques més rellevants del material es detallen a continuació: 
 
F.3.a.-  Resistència del totxo. 
 
Els valors mínims de resistència dels totxos utilitzats, s'adequaran a la següent relació: 
 
 Resistència 
Totxo massís 20 N/mm2 
Totxos perforats 20 N/mm2 
Totxo buit 15 N/mm2 
Bloc formigó 25 N/mm2 
 
Aquesta resistència s'entendrà com la definida en el article 4.6 de la Norma DB SE-F,  “Fábricas”. 
 
F.3.b.-  Resistència dels morters. 
 
Els morters utilitzats seran del tipus M-10 en els que els hi correspon una resistència de 10 Nmm2; llur dosificació es 
podrà consultar a la Norma DB SE-F. 
 
Les característiques de plasticitat i condicions d'amassat així com el temps d’utilització es consultaran en el Plec de 
Condicions adjunt. 
 
 
F.3.c.-  Resistència característica de l'obra de fàbrica. 
 
La resistència característica es determinarà en funció del que estableix l’article 4.6. de la Norma DB SE-F 
La resistència de càlcul obtinguda de la característica, després d'aplicar un coeficient reductor de resistència, no serà en 
cap cas inferior a les que es detallen: 
 
 Resistència 
Totxo massís 3.20 N/mm2 
Totxos perforats 2.80 N/mm2 
Totxo buit 2.00 N/mm2 
Bloc formigó 4.09 N/mm2 
 
 
 
F.3.d.- Deformabilitat de la fàbrica de totxo. 
 
El mòdul d'elasticitat tingut en compte per el càlcul dels elements d'obra de fàbrica ha estat: 
 
 E 
Totxo massís 50.800 Kg/cm2 
Totxos perforats 44.450Kg/cm2 
Totxo buit 25.000 Kg/cm2 
Bloc formigó 50.000 Kg/cm2 
 
 
 
F.3.e.- Coeficients de la fàbrica de totxo 
 
El coeficient de majoració d'accions per aquest tipus d'estructura s'ha fixat en 1.35/1.50. 
El coeficient de minoració de resistències tingut en compte en la determinació del comportament de les estructures 
d'obra de fàbrica ha estat 2.20 (Categoria B, I) 
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 El procés constructiu a observar en l'execució del projecte que es presenta correspon al lògic de l'execució en primer 
lloc del capítol de Moviment de Terres, posteriorment el de fonamentació i finalment el de l'estructura. D'aquest procés, 
cal destacar que tot element estructural ha de mantenir-se apuntalat fins que aquest hagi assolit la resistència prevista 
en el projecte, i que mai es sol·licitaran els elements a situacions de càrrega més desfavorables que les previstes en el 
projecte, tal i com fixen els Plecs de Condicions adjunts. 
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Estructures d'acer. 
Les estructures d'acer, tradicionalment, són les que comporten major repercussió pel que fa a les feines de 
manteniment, donada la major inestabilitat de llur estructura molecular. 

 Bàsicament, el manteniment haurà de fer front a l'oxidació i a la corrosió. Per això, cal protegir l'estructura de la 
intempèrie.  Així, doncs, cal aplicar en totes les superfícies exposades una imprimació de pintura o producte antioxidant.  
Aquesta imprimació serà objecte d'un control periòdic, amb la finalitat de detectar possibles indicis d'oxidació.   

 A tal efecte és preceptiu el compliment del següent programa d'activitats de manteniment: 
 

  1.- L'estructura metàl·lica és interior o no exposada a agents ambientals nocius: Haurà de realitzar-se una revisió de 
l'estructura cada 4 anys, detectant punts d'inici d'oxidació, en els que deurà aixecar-se el material degradat i protegir la 
zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant. 
Cada 10 anys haurà de procedir-se a un aixecament de la imprimació existent, realitzant un posterior pintat total de 
l'estructura. 
 

  2.- L'estructura metàl·lica és exterior o resta en un ambient d'agressivitat moderada: Haurà de realitzar-se una revisió de 
l'estructura cada 2 anys, detectant punts d'inici de l'oxidació, en els que caldrà aixecar-se el material degradat i protegir 
la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant. 
Cada 5 anys haurà de procedir-se a un aixecament de la imprimació  existent, realitzant un posterior pintat total de 
l'estructura. 
 

  3.- L'estructura metàl·lica és exterior en un ambient d'agressivitat elevada: Haurà de realitzar-se una revisió de 
l'estructura cada any, detectant punts d'inici de l'oxidació, en els que deurà aixecar-se el material degradat i protegir la 
zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant. 

  Cada 3 anys haurà de procedir-se a un aixecament de la imprimació  existent per un posterior pintat total de l'estructura. 
 
Estructures de formigó. 

 Les parts de l'estructura constituïdes per formigó armat hauran de sotmetre's també a un programa de manteniment al 
llarg del temps, de manera molt semblant a l’esbossat per l'estructura metàl·lica, ja que el major nombre de patologies 
del formigó armat procedeix o es manifesta a l'iniciar-se el procés de corrosió de les seves armadures. 

 D'aquesta manera serà necessari observar el següent programa de manteniment: 
 
1.- L'element de formigó és interior: serà precisa una revisió dels elements als dos anys d'haver estat construïdes i, 
posteriorment, establir una revisió dels mateixos cada 10 anys, amb l'objecte de detectar possibles fissuracions. 
Si aquestes fissuracions resulten visibles per l'observador, serà convenient  injectar-les o protegir-les amb algun tipus de 
resina epoxi per a evitar l'oxidació de les armadures. 
 
2.-L'element de formigó és exterior o resta immers en un ambient humit: en aquest cas serà preceptiva una imprimació 
amb resina epoxi de tots els paraments després d'haver-se completat l'adormiment i realitzar una revisió al cap d'un any 
i mig després d'haver estat construït. 
Posteriorment, serà preceptiva també una revisió quinquennal, detectant fissures i segellant-les amb algun tipus de 
resina epoxi. 
 
3.- L'element de formigó resta exposat a un ambient d'agressivitat elevada: serà precisa una imprimació amb resina 
epoxi de tots els seus paraments després d'haver-se completat l'adormiment, i procedir a una revisió al cap de 6 mesos 
després d'haver estat construït. 
Serà preceptiva una revisió cada 2 anys, així com una nova imprimació de pintura epoxi cada 5 anys, llevat justificació 
del fabricant de la resina de que aquest període de temps pugui ésser major.                      
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El càlcul de la resistència al foc de l’estructura s’ha fet pels mètodes simplificats proposats pel DB SI, concretament 
segons els annexos. 

Amb aquests mètodes simplificats no es necessari tenir en compte les accions indirectes derivades de l’incendi i per tant 
les accions aplicades en cas d’incendi són les mateixes que en situació permanent afectades amb els coeficients de 
simultaneïtat i de seguretat aplicables en la situació extraordinària d’incendi i que s’especifiquen en aquest apartat. 

En aquest projecte no és necessari preveure càrregues específiques per a la intervenció dels bombers. S’adjunta fitxa 
amb justificació de la resistència al foc que ha d’assolir l’estructura. 
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ANNEX 2  

Reportatge fotogràfic estat actual 
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REPORTATGE FOTOGRÀFIC - ESTAT ACTUAL 

ESPAI ON S'EMPLAÇARÀ EL MAGATZEM 

 

 

FAÇANA A LA QUAL S'ALINIARÀ EL MAGATZEM 

 



 

 ESCALES D'URBANITZACIÓ EXTERIORS 

 

 

 CONNEXIÓ AMB EL NIVELL +0.80 M EXISTENT 

 



 

 ESPAI QUE S'OBRIRÀ PER AUGMENTAR L'ESPAI EXTERIOR SEGUR 

 

 

NIVELL +0.75 DE PROJECTE QUE QUEDARÀ SOTA EL PORXO 

 



 

TRANSFORMADOR EXISTENT A COTA +0.75 DE PROJECTE. NO S'HI INTERVÉ 

 

 

 CONNEXIÓ AMB EL NIVELL +0.75 M 

 



 

DISTRIBUCIÓ DE L'ESPAI +0.75 QUE QUEDARÀ SOTA PORXO. NO S'HI INTERVÉ  
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ANNEX 3  

Justificació del compliment de: 

- RD. 105/2008 Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i demolició 

- RD. 89/2010 Programa de gestió de residus de construcció i enderroc 
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1. CONDICIONS I MESURES PER A L’OBTENCIÓ DE LES QUALITATS DELS MATERIALS I DELS 
PROCESSOS CONSTRUCTIUS.  

 

2. CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS Relació i definició dels controls que s’han de fer 
d’acord amb el Decret 375/88 d’1 de desembre de 1988  

 

3. LLISTAT MÍNIM DE PROVES DE LES QUALS S'HA DE DEIXAR CONSTÀNCIA SEGONS EL CTE  

 



 

1. CONDICIONS I MESURES PER A L’OBTENCIÓ DE LES QUALITATS DELS MATERIALS I DELS 
PROCESSOS CONSTRUCTIUS.  

INTRODUCCIÓ I MARC LEGAL.  

El present escrit té com a finalitat inicial determinar els criteris per desenvolupar el pla de 
Control dels materials, equips i productes que estableix el CTE .  

El CTE determina quins marcatges, segells i certificacions són admissibles pels productes, 
equips i sistemes constructius de l’edificació en general.  

En determinats casos els DB estableixen les característiques tècniques de productes, equips i 
sistemes que s’incorporin en els edificis, sense perjudici del Marcat CE que els hi sigui aplicable 
d’acord amb les corresponents Directives Europees.  

Les marques, segells, certificacions de conformitat o d’altres distintius de qualitat voluntaris 
que facilitin el compliment de les exigències bàsiques del CTE, podran ser reconegudes per 
l’Administració.  

També es podran reconèixer les certificacions de conformitat de les prestacions finals dels 
edificis, les certificacions de conformitat que tinguin els agents que intervenen en la execució 
de les obres, les certificacions mediambientals que considerin l’anàlisi del cicle de vida dels 
productes, altres avaluacions mediambientals d’edificis i altres certificacions que facilitin el 
compliment del CTE.  

També es consideraran conformes amb el CTE els productes, equips i sistemes innovadors que 
demostrin el compliment de les exigències bàsiques del CTE.  

Els articles que marquen les directrius són els següents:  

Article 6è: “Pla de Control”. Condicions de Projecte”  

Article 7è: “Condicions en la Execució de les Obres”.  

Part I del CTE, Annex II: “Documentació del Seguiment de l’Obra”  

Segons el Reial Decret 317/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el “Código Técnico de la 
Edificación” (CTE).  

A tal efecte, l’actuació de la Direcció Facultativa s’ajustarà al que es disposa en la relació de 
disposicions i articles que s’adjunta tot seguit i que conforma el present document.  

MARCAT I SEGELLS DE QUALITAT DELS PRODUCTES DE CONSTRUCCIÓ  

VERIFICACIÓ DEL SISTEMA DE “MARCAT CE”  

La LOE atribueix la responsabilitat sobre la verificació de la recepció en obra dels productes de 
construcció al Director de la Execució de la Obra que, mitjançant el corresponent procés de 
Control de recepció, ha de resoldre sobre l’acceptació o rebuig del producte. Aquest procés 
afecta, també, als fabricants de productes i als constructors (i per tant als Cap d’Obra).  

Els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció 
del seu ús previst, portaran un marcat CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de 
productes de 28 de juliol, i disposicions de desenvolupament, o d’altres Directives Europees 
que els siguin d’aplicació. Això significa que l’habitual procés de Control de la recepció de 
materials s’ha afectat i s’estableixen unes noves regles per les condicions que han de complir 
els productes de construcció a través del marcat CE.  

El CTE, en les seves disposicions generals, determina quins marcatges, segells i certificacions 
són admissibles pels productes, equips i sistemes a emprar en qualsevol edifici.  

El terme producte de construcció es defineix com a qualsevol producte fabricat per a la seva 
incorporació, amb caràcter permanent, a les obres d’edificació i enginyeria civil que tinguin 
incidència en els següents requisits essencials:  

a) Resistència mecànica i estabilitat.  



b) Seguretat en cas d’incendi.  

c) Higiene, salut i medi ambient.  

d) Seguretat d’utilització.  

e) Protecció en en front del soroll.  

f) Estalvi d’energia i aïllament tèrmic.  

El marcat CE d’un producte de construcció indica:  

• Que el producte compleix amb unes determinades especificacions tècniques relacionades 
amb els requisits essencials contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guies DITE 
(Guies pel Document d’Idoneïtat Tècnica Europea).  

• Que se ha complert el sistema d’avaluació de la conformitat establert per la corresponent 
Decisió de la Comissió Europea (aquests sistemes d’avaluació es classifiquen en els graus 1+, 1, 
2+, 2, 3 i 4, i en cada un d’ells s’especifiquen els Controls que s’han de realitzar al producte pel 
fabricant i/o per un organisme notificat).  

El fabricant (o el seu representant autoritzat) serà el responsable de la seva fixació i la 
Administració competent en matèria d’indústria la qual vigili per la correcta utilització del 
marcat CE.  

És obligació del Director d’Execució de l’Obra verificar si els productes que entren en l’obra 
estan afectats pel compliment del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les 
condicions establertes en el Reial Decret 1630/1992.  

La verificació del sistema del marcat CE en un producte de construcció es pot resumir en els 
següents passos:  

• Comprovar si el producte ha de tenir el “marcat CE” en funció que s’hagi publicat en el BOE 
la norma transposició de la norma harmonitzada (UNE-EN) o Guia DITE per ell, que la data 
d’aplicabilitat hagi entrat en vigor i que el termini de coexistència amb la corresponent norma 
nacional hagi expirat.  

• La existència del marcat CE pròpiament dit.  

• La existència de la documentació addicional que procedeixi.  

1. Comprovació de la obligatorietat del marcat CE  

Aquesta comprovació es pot realitzar en la pàgina web del “Ministerio de Industria, Turismo i 
Comercio”, entrant en “Legislación sobre Seguridad Industrial”, a continuació en “Directivas ” i, 
per últim, en “Productes de construcció”  

En la taula a la que es fa referència al final de la present nota (i que s’anirà actualitzant en 
funció de la publicació del BOE) es resumeixen les diferents famílies de productes de 
construcció, agrupades per capítols, afectades pel sistema de marcat CE, incloent:  

• La referència i títol de les normes UNE-EN i Guies DITE.  

• La data d’aplicació voluntària del marcat CE i inici del termini de coexistència amb la norma 
nacional corresponent (FAV).  

• La data de la fi del termini de coexistència a partir del qual s’ha de retirar la norma nacional 
corresponent i exigir el marcat CE al producte (FEM). Durant el termini de coexistència els 
fabricants poden aplicar segons ells creguin convenient la reglamentació nacional existent o la 
de la nova redacció sorgida.  

• El sistema d’avaluació de la conformitat establert, podent aparèixer varis sistemes per un 
mateix producte en funció de l’ús a que es destini, havent-se de consultar en aquest cas la 
norma EN o Guia DITE corresponent (SEC).  

• La data de publicació en el “Boletín Oficial del Estado” (BOE).  

2. El marcat CE  



El marcat CE es materialitza mitjançant el símbol “CE” acompanyat d’una informació 
complementària.  

El fabricant ha de tenir cura que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:  

1. En el producte pròpiament dit.  

2. En una etiqueta adherida al mateix.  

3. En el seu envàs o embalatge.  

4. En la documentació comercial que s’adjunta.  

Les lletres del símbol CE se realitzaran d’acord amb les especificacions del dibuix adjunt (ha de 
tenir una dimensió vertical apreciablement igual que no serà inferior a 5 mil·límetres).  

El citat article estableix que, a més a més del símbol “CE”, deuen estar situades, en una de les 
quatre possibles localitzacions, una sèrie d’inscripcions complementàries (el contingut 
específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per a cada 
família de productes) entre les que s’inclouen:  

• El número d’identificació de l’organisme notificat (quan procedeixi).  

• El nom comercial o la marca distintiva del fabricant.  

• L’adreça del fabricant.  

• El nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica.  

• Les dues darreres xifres de l’any en el que s’ha estampat el marcat en el producte.  

• El número del certificat CE de conformitat (quan procedeix)  

• El número de la norma harmonitzada (i en cas de veure’s afectada per vàries els números de 
totes elles).  

• La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada.  

• Informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent a les 
especificacions tècniques (que en el cas de productes no tradicionals haurà de buscar-se en el 
DITE corresponent, per la qual cosa s’ha d’incloure el número de DITE del producte en las 
inscripcions complementàries)  

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen per que tenir un format, tipus de 
lletra, color o composició especial havent d’incloure, únicament, les característiques 
ressenyades anteriorment pel símbol.  

Dins de les característiques del producte podrem trobar que alguna d’elles presenti les lletres 
NPD (no performance determined) que signifiquen prestació sense definir o ús final no definit.  

La opció NPD és una classe que pot ser considerada si al menys un estat membre no te 
requisits legals per a una determinada característica i el fabricant no vol facilitar el valor 
d’aquesta característica.  

En el cas de producte via DITE és important comprovar, no només la existència del DITE pel 
producte, sinó el seu termini de validesa i recordar que el marcat CE acredita la presència del 
DITE i la avaluació de conformitat associada.  

3. La documentació addicional  

A més del marcat CE pròpiament dit, en l’acte de la recepció el producte ha de tenir una 
documentació addicional presentada, al menys, en una llengua oficial de l’Estat. Quan al 
producte li siguin aplicables altres directives, la informació que acompanya al marcat CE ha de 
registrar clarament les directives que li han estat aplicades.  

Aquesta documentació depèn del sistema d’avaluació de la conformitat assignat al producte i 
pot consistir en un o varis dels següents tipus d’escrits:  

• Declaració CE de conformitat: Document emès pel fabricant, necessari per tots els productes 
sigui quin sigui el sistema d’avaluació assignat.  



• Informe d’assaig inicial del tipus: Document emès per un Laboratori notificat, necessari pels 
productes amb sistema d’avaluació 3.  

• Certificat de Control de producció en fàbrica: Document emès per un organisme d’inspecció 
notificat, necessari pels productes amb sistema d’avaluació 2 i 2+.  

• Certificat CE de conformitat: Document emès per un organisme de certificació notificat, 
necessari pels productes amb sistema d’avaluació 1 i 1+.  

Encara que el procés preveu la retirada de la norma nacional corresponent un cop que s’hagi 
exhaurit el termini de coexistència, s’ha de tenir en compte que la verificació del marcat CE no 
eximeix de la comprovació d’aquelles especificacions tècniques que estiguin contemplades en 
la normativa vigent mentre no es produeixi la seva anul·lació expressa.  

PROCEDIMENT PEL CONTROL DE RECEPCIÓ DELS MATERIALS ALS QUÈ NO ELS HI ÉS EXIGIBLE 
EL SISTEMA DE “MARCAT CE”  

A continuació es detalla el procediment a realitzar pel Control de recepció dels materials de 
construcció als que no els hi és exigible el sistema de marcat CE (tant per no existir encara 
UNE-EN o Guia DITE per aquest producte com, existint aquestes, per estar dins del termini de 
coexistència).  

En aquest cas, el Control de recepció ha de fer-se d’acord amb l’exposat en l’Article 9 del 
RD1630/92, podent-se presentar tres casos en funció del país de procedència del producte:  

1. Productes nacionals.  

2. Productes d’altre estat de la Unió Europea.  

3. Productes extracomunitaris.  

1. Productes nacionals  

D’acord amb l’Art.9.1 del RD 1630/92, aquests han de satisfer les vigents disposicions 
nacionals. El compliment de les especificacions tècniques contingudes en elles es pot 
comprovar mitjançant:  

a) La recopilació de les normes tècniques (UNE fonamentalment) que s’estableixen com 
obligatòries en els Reglaments, Normes Bàsiques, Plecs, Instruccions, Ordres d’homologació, 
etc., emeses principalment pels Ministeris de Foment i de Ciència i Tecnologia.  

b) L’acreditació del seu compliment exigint la documentació que pugui garantir la seva 
observança.  

c) Donar l’ordre de realització dels assaigs i proves precises en cas que la documentació 
aportada no ens hagi estat facilitada o no existeixi.  

A més a més, s’han de tenir en compte les especificacions tècniques de caràcter contractual 
que es defineixin en els plecs de prescripcions tècniques del projecte en qüestió.  

2. Productes que provenen d’un país comunitari  

En aquest cas, l’Art.9.2 del RD 1630/92 estableix que els productes (a petició expressa i 
individualitzada) seran considerats per la Administració de l’Estat conformes amb les 
disposicions espanyoles vigents si:  

• Han superat els assaigs i les inspeccions efectuades d’acord amb els mètodes en vigor a 
Espanya.  

• Ho han fet amb mètodes reconeguts com equivalents a Espanya, efectuats per un organisme 
autoritzat en l'Estat membre en el que s’hagin fabricat i que hagi estat comunicat per aquest 
d’acord als procediments establerts en la Directiva de Productes de la Construcció.  

Aquest reconeixement de l’Administració de l’Estat es fa a traves de la Direcció General 
competent mitjançant l’emissió, per a cada producte, del corresponent document, que serà 
publicat al BOE. No s’ha d’acceptar el producte si no compleix aquest requisit i es pot remetre 
el producte al procediment descrit en el punt 1.  



 

3. Productes que provenen de un país extracomunitari  

L’Art.9.3 del RD 1630/92 estableix que aquests productes podran importar-se, comercialitzar-
se i utilitzar-se dins el territori espanyol si satisfan les disposicions nacionals, fins que les 
especificacions tècniques europees corresponents disposis un altre cosa; és a dir, el 
procediment analitzat en el punt 1.  

Documents acreditatius  

Es relacionen a continuació els possibles documents acreditatius (i les seves característiques 
més notables) que es poden rebre al sol·licitar l’acreditació del compliment de les 
especificacions tècniques del producte en qüestió.  

La validesa, la idoneïtat i l’ordre de prelació d’aquests documents estarà detallada en les fitxes 
específiques de cada producte.  

• Marca / Certificat de conformitat a Norma:  

- És un document expedit per un organisme de certificació acreditat per l’Empresa Nacional 
d’Acreditació (ENAC) que afirma que el producte satisfà una(es) determinada(es) Norma(es) 
que li són d’aplicació.  

- Aquest document presenta grans garanties, ja que la certificació s’efectua mitjançant un 
procés de concessió i altre de seguiment (en els que s’inclouen assaigs del producte en fàbrica i 
en el mercat) a través dels Comitès Tècnics de Certificació (CTC) del corresponent organisme 
de certificació (AENOR, ECA, LGAI...)  

- Tant els certificats de producte, com els de concessió del dret a l’ús de la marca tenen una 
data de concessió i una data de validesa que ha de ser comprovada.  

• Document d’Idoneïtat Tècnica (DIT):  

- Els productes no tradicionals o innovadors (pels que no existeix Norma) poden ser acreditats 
per aquest tipus de document, on la seva concessió es basa en el comportament favorable del 
producte per la utilització prevista en front als requisits essencials descrivint-se, no només les 
condicions del material, sinó les de posada en obra i conservació.  

- Com en el cas anterior, aquest tipus de document és un bon aval de les característiques 
tècniques del producte.  

- A Espanya, l’únic organisme autoritzat per la concessió de DIT, es el “Instituto de Ciencias de 
la Construcció Eduardo Torroja” (IETcc) havent-se de, com en el cas anterior, comprovar la 
data de validesa del DIT.  

• Certificació de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris (CCRR)  

- Document (que substitueix als antics certificats d’homologació de producte i de tipus) emès 
pel Ministeri de Ciència i Tecnologia o un organisme de Control, i publicat en el  

BOE, en el que es certifica que el producte compleix amb les especificacions tècniques de 
caràcter obligatori contingudes en les disposicions corresponents.  

- En molts productes afectats per aquests requisits d’homologació, s’ha regulat, mitjançant 
Ordre Ministerial, que la marca o certificat de conformitat AENOR equival al CCRR.  

• Autoritzacions d’ús dels forjats:  

- Són obligatòries pels fabricants que pretenguin industrialitzar forjats unidireccionals de 
formigó armat o presentat, i biguetes o elements resistents armats o pretensats de formigó, o 
de ceràmica i formigó que s’utilitzin per la fabricació d’elements resistents per a pisos i 
cobertes per la edificació.  

- Són concedides per la “Dirección General de Arquitectura i Política de Vivienda (DGAPV) del 
Ministerio de la Vivienda”, mitjançant Ordre Ministerial publicada en el BOE.  



- El termini de validesa de la autorització d’ús és de cinc anys prorrogables per terminis iguals a 
sol·licitud del peticionari.  

• Segell INCE  

- És un distintiu de qualitat voluntari concedit per la DGAPV del “Ministerio de la Vivienda”, 
mitjançant Ordre Ministerial, que no suposa, per sí mateix, l’acreditació de les especificacions 
tècniques exigibles.  

- Significa el reconeixement, exprés i periòdicament comprovat, que el producte compleix les 
corresponents disposicions reguladores de concessió del Segell INCE relatives a la matèria 
primera de fabricació, els mitjans de fabricació i el Control així com la qualitat estadística de la 
producció.  

- La seva validesa té una vigència d’un any natural, prorrogable per terminis iguals, tantes 
vegades com ho sol·liciti el peticionari, podent-se cancel·lar el dret de l’ús del Segell INCE quan 
es comprovi l’incompliment de les condicions que, en el seu cas, van servir per a la seva 
concessió.  

• Segell INCE / Marca AENOR  

- És un distintiu creat per integrar en la estructura de certificació d’AENOR aquells productes 
que ostentaven el Segell INCE i que, a més a més, són objecte de Norma UNE.  

- Ambdós distintius es concedeixen per l’organisme competent, òrgan gestor o CTC d’AENOR 
(entitats que tenen la mateixa composició, reunions comunes i mateix contingut en els seus 
reglaments tècnics pera la concessió i enretirada).  

- Als efectes de Control de recepció d’aquest distintiu és equivalent a la Marca / Certificat de 
conformitat a Norma.  

• Certificats d’assaig  

- Són documents, emesos per un Laboratori d’Assaig, en el què es certifica que una mostra 
determinada d’un producte satisfà unes especificacions tècniques. Aquest document no és, 
per tant, indicatiu referent a la qualitat posterior del producte ja que la producció total no es 
controla i, per tant, cal mostrar-se cautelós en front a la seva admissió.  

- En primer lloc, cal tenir present l’Article 14.3.b de la LOE, que estableix que aquests 
Laboratoris han de justificar la seva capacitat amb la corresponent acreditació oficial atorgada 
per la Comunitat Autònoma corresponent. Aquesta acreditació és requisit imprescindible per 
que els assaigs i proves que es redactin siguin vàlids, en el cas que la normativa corresponent 
exigeixi que es tracti de laboratoris acreditats.  

- En la resta dels casos, en què la normativa d’aplicació no exigeixi l’acreditació oficial del 
laboratori, l’acceptació de la capacitat del laboratori resta al judici del tècnic, recordant que 
pot servir de referència la relació d’aquests i les seves àrees d’acreditació que elabora i 
comprova ENAC  

- En tot cas, per a procedir a l’acceptació o rebuig del producte, s’haurà de comprovar que les 
especificacions tècniques detallades en el certificat d’assaig aportat són les exigides per les 
disposicions vigents i que s’acredita el seu compliment.  

- Per últim, es recomana exigir el lliurament d’un certificat del subministrador assegurant que 
el material lliurat es correspon amb el del certificat aportat.  

• Certificat del fabricant  

- Certificat del propi fabricant on aquest manifesta que el seu producte compleix una sèrie 
d’especificacions tècniques.  

- Aquests certificats poden estar acompanyats amb un certificat d’assaig dels descrits en 
l’apartat anterior; en aquest cas seran valides les citades recomanacions.  

- Aquest tipus de documents no tenen gran validesa real però poden tenir-la a efectes de 
responsabilitat legal si, posteriorment, apareix qualsevol problema.  



 

• Altres distintius i marques de qualitat voluntaris  

- Existeixen diversos distintius i marques de qualitat voluntaris, promoguts per organismes 
públics o privats, que (com el segell INCE) no suposen, per si mateixos, l’acreditació de les 
especificacions tècniques obligatòries.  

- Entre els de caràcter públic es troben els promoguts pel Ministeri de Foment (regulats per la 
OM 12/12/1977) entre els que es troben, per exemple, el Segell de conformitat CIETAN per 
biguetes de formigó, la Marca de qualitat EWAA EURAS per pel·lícula anòdica sobre alumini i la 
Marca de qualitat QUALICOAT per revestiment d’alumini.  

- Entre els promoguts per organismes privats es troben diversos tipus de marques com, per 
exemple les marques CEN, KEIMARK, N, Q, EMC, FERRAPLUS, etc.  

Informació suplementària  

• La relació i àrees dels Organismes de Certificació i Laboratoris d’Assaig acreditats per la 
Empresa Nacional d’Acreditació (ENAC) es poden consultar en la pàgina WEB: www.enac.es.  

• Les característiques dels DIT i el llistat de productes que posseeixin els citats documents, 
concedits per l’IETcc, es poden consultar en la següent pàgina web: 
www.ietcc.csic.es/apoio.html  

• Els segell i concessions vigents (INCE, INCE/AENOR.....) poden consultar-se en www.miviv.es, 
en “Normativa”.  

• La relació de productes certificats pels diferents organismes de certificació poden trobar-se 
en les seves pàgines web www.aenor.es , www.lgai.es, etc.  



 

2. CONTROL DE QUALITAT DE MATERIALS  

Relació i definició dels controls que s’han de fer d’acord amb el Decret 375/88 d’1 de 
desembre de 1988  

 

VEURE APARTAT 8. CONTROL DE QUALITAT  
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14. MATERIALS UTILITZAT COM A AÏLLAMENT CONTRA EL FOC  

POLIURETANS PRODUÏTS IN SITU  



 

3. LLISTAT MÍNIM DE PROVES DE LES QUALS S'HA DE DEIXAR CONSTÀNCIA. FASE 
ESTRUCTURA I INSTAL·LACIONS  

 

1.- FONAMENTACIÓ  

1.1.- FONAMENTACIONS DIRECTES I PROFUNDES  

• Estudi Geotècnic.  

• Anàlisis de les aigües quan hagi indicis que aquestes siguin àcides, salines o d'agressivitat 
potencial.  

• Control geomètric de replantejos i de nivells de fonamentació. Fixació de toleràncies segons 
DB ES C Seguretat Estructural  

Fonaments.  

• Control de formigó armat segons EHE Instrucció de Formigó Estructural i DB ES C Seguretat 
Estructural Fonaments.  

• Control de fabricació i transport del formigó armat.  

1.2.- CONDICIONAMENT DEL TERRENY  

• Excavació:  

- Control de moviments en l'excavació.  

- Control del material de farciment i del grau de compacitat.  

• Gestió de l’aigua:  

- Control del nivell freàtic.  

- Anàlisi d'inestabilitats de les estructures enterrades en el terreny per trencaments hidràulics.  

• Millora o reforç del terreny:  

- Control de les propietats del terreny després de la millora  

• Ancoratges al terreny:  

- Segons norma UNE EN 1537:2001.  

 

2.- ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT  

2.1.- CONTROL DE MATERIALS  

• Control dels components del formigó segons EHE, la Instrucció per a la Recepció de 
Ciments, els Segells de Control o Marques de Qualitat i el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars:  

- Ciment  

- Aigua de pastat  

- Àrids  

- Altres components (abans de l'inici de l'obra)  

• Control de qualitat del formigó segons EHE i el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars:  

- Resistència  

- Consistència  

- Durabilitat  

• Assajos de control del formigó:  

- Modalitat 1: Control a nivell reduït  

- Modalitat 2: Control al 100 %  



- Modalitat 3: Control estadístic del formigó.  

- Assajos d’informació complementària ( en els casos contemplats per la EHE en els articles 72º 
i 75º i el 88.5, o quan així s’indiqui en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars).  

• Control de qualitat de l’acer:  

- Control a nivell reduït:  

- Només per a armadures passives.  

- Control a nivell normal:  

- S’ha de realitzar tant en armadures actives com passives.  

- És l’únic vàlid per al formigó pretensat.  

- Tant per als productes certificats, com per als que no ho siguin, els resultats del control de 
l’acer han de ser coneguts abans del formigonat.  

- Comprovació de soldabilitat.  

- En el cas d’existir unions per soldadura.  

• Altres controls:  

- Control de dispositius d'ancoratge i unió d'armadures postesades.  

- Control de les beines i accessoris per a armadures de pretensat.  

- Control dels equips de tesat.  

- Control dels productes d'injecció.  

2.2.- CONTROL DE L'EXECUCIÓ  

• Nivells de control d'execució:  

- Control d'execució a nivell reduït:  

- Una inspecció per cada lot en que s'hagi dividit l'obra.  

- Control de recepció a nivell normal:  

- Existència de control extern.  

- Dues inspeccions per cada lot que s'hagi dividit l'obra.  

- Control d'execució a nivell intens:  

- Sistema de qualitat propi del constructor.  

- Existència de control extern.  

- Tres inspeccions per lot en que s'hagi dividit l'obra.  

• Fixació de toleràncies d'execució  

• Altres controls:  

- Control del tesat de les armadures actives.  

- Control d'execució de l’injecció.  

- Assajos d'informació complementària de l'estructura (proves de càrrega i altres assajos no 
destructius).  

 

3.- ESTRUCTURES D'ACER  

• Control de qualitat de la documentació del projecte:  

- El projecte defineix i justifica la solució estructural aportada.  

• Control de qualitat dels materials:  

- Certificat de qualitat del material.  

- Procediment de control mitjançant assajos per a materials que presentin característiques no 
avalades pel certificat de qualitat.  



- Procediment de control mitjançant aplicació de normes o recomanacions de prestigi 
reconegut per a materials singulars.  

• Control de qualitat de la fabricació:  

- Control de la documentació de taller segons la documentació del projecte, que inclourà:  

- Memòria de fabricació.  

- Plànols de taller.  

- Pla de punts d’inspecció.  

- Control de qualitat de la fabricació:  

- Ordre d’operacions i utilització de les d’eines adequades.  

- Sistema de traçat adequat.  

• Control de qualitat de muntatge:  

- Control de qualitat de la documentació de muntatge:  

- Memòria de muntatge.  

- Plànols de muntatge.  

- Pla de punts d’inspecció.  

- Control de qualitat del muntatge.  

 

4.- ESTRUCTURES DE FÀBRICA  

• Recepció de materials:  

- Peces:  

-Declaració del fabricant sobre la resistència i la categoria (categoria I o categoria II) de les 
peces.  

- Sorres.  

- Ciments i calç.  

- Morters secs preparats i formigons preparats.  

- Comprovació de dosificació i resistència.  

• Control de fàbrica:  

- Tres categories d'execució:  

- Categoria A: peces i morter amb certificació d'especificacions, fàbrica amb assajos previs i 
control diari d'execució.  

- Categoria B: peces (excepte succió, retracció i expansió per humitat) i morter amb certificació 
d'especificacions i control diari d'execució.  

- Categoria C: no compleix algun dels requisits de B.  

• Morters i formigons de farcit  

- Control de dosificació, barrejat i posada en obra.  

• Armadura:  

- Control de recepció i posada en obra.  

• Protecció de fàbriques en execució:  

- Protecció contra danys físics.  

- Protecció de la coronació.  

- Manteniment de la humitat.  

- Protecció contra gelades.  

- Arriostrament temporal.  



- Limitació de l'altura d'execució per dia.  

 

5.- ESTRUCTURES DE FUSTA.  

• Subministrament i recepció dels productes:  

- Identificació del subministrament amb caràcter general:  

- Nom i adreça de l'empresa subministradora i de la serradora o fàbrica.  

- Data i quantitat del subministrament  

- Certificat d'origen i distintiu de qualitat del producte  

- Identificació del subministrament amb caràcter específic:  

- Fusta serrada:  

a) Espècie botànica i classe resistent.  

b) Dimensions nominals.  

c) Contingut d'humitat  

- Tauler:  

a) Tipus de tauler estructural.  

b) Dimensions nominals  

- Element estructural de fusta encolada:  

a) Tipus d'element estructural i classe resistent.  

b) Dimensions nominals.  

c) Marcat.  

- Elements realitzats a taller:  

a) Tipus d'element estructural i declaració de capacitat portant, indicant condicions de suport.  

b) Dimensions nominals.  

- Fusta i productes de la fusta tractats amb elements protectors:  

a) Certificat del tractament: aplicador, espècie de fusta, protector empleat i nº de registre, 
mètode d'aplicació, categoria del risc cobert, data del tractament, precaucions en funció de 
mecanitzacions posteriors i informacions complementàries.  

- Elements mecànics de fixació:  

a) Tipus de fixació.  

b) Resistència a tracció de l'acer.  

c) Protecció enfront de la corrosió.  

d) Dimensions nominals.  

i) Declaració de valors característics de resistència l'aixafada i moment plàstic per a unions 
fusta-fusta, fusta-tauler i fusta-acer.  

• Control de recepció a obra:  

- Comprovacions amb caràcter general:  

- Aspecte general del subministrament i  

- Identificació del producte  

- Comprovacions amb caràcter específic:  

- Fusta aserrada:  

a) Espècie botànica.  

b) Classe resistent.  

c) Toleràncies en les dimensions.  



d) Contingut d’humitat.  

- Taulers:  

a) Propietats de resistència, rigidesa i densitat.  

b) Toleràncies en les dimensions.  

- Elements estructurals de fusta laminada encolada:  

a) Classe resistent.  

b) Toleràncies en les dimensions.  

- Altres elements estructurals realitzats a taller:  

a) Tipus.  

b) Propietats.  

c) Toleràncies dimensionals.  

d) Planeïtat.  

e) Contrafletxes.  

- Fusta i productes derivats de la fusta tractats amb productes protectors:  

a) Certificació del tractament.  

- Elements mecànics de fixació:  

a) Certificació del material.  

b) Tractament de protecció.  

- Criteri de no acceptació del producte.  

 

6.- TANCAMENTS I PARTICIONS  

• Control de qualitat de la documentació del projecte:  

- El projecte defineix i justifica la solució d'aïllament aportada.  

• Subministrament i recepció de productes:  

- Es comprovarà l'existència de marcat CE. •  

• Control d'execució a l’obra:  

- Execució d'acord a les especificacions de projecte.  

- Es pararà especial atenció a les trobades entre els diferents elements i, especialment, a 
l'execució dels possibles ponts tèrmics integrats en els tancaments.  

- Posada en obra d'aïllants tèrmics (posició, dimensions i tractament de punts singulars).  

- Posició i garantia de continuïtat en la col·locació de la barrera de vapor.  

- Fixació de cèrcols de fusteria per a garantir l’estanqueïtat al pas de l'aire i l'aigua.  

 

7. SISTEMES DE PROTECCIÓ ENFRONT DE LA HUMITAT  

• Control de qualitat de la documentació del projecte:  

- El projecte defineix i justifica la solució d'aïllament aportada.  

• Subministrament i recepció de productes:  

- Es comprovarà l'existència de marcat CE.  

• Control d'execució a l’obra:  

- Execució d'acord a les especificacions de projecte.  

- Tots els elements s'ajustaran al descrit en el DB HS Salubritat, en la secció HS 1 Protecció 
enfront de la Humitat.  

- Es realitzaran proves d'estanqueïtat en la coberta.  



8.- INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES  

• Control de qualitat de la documentació del projecte:  

- El projecte defineix i justifica la solució d'aïllament aportada, justificant de manera expressa 
el compliment del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques (RITE).  

• Subministrament i recepció de productes:  

- Es comprovarà l'existència de marcat CE.  

• Control d'execució a l’obra:  

- Execució d'acord a les especificacions de projecte.  

- Muntatge de canonada i passatubs segons especificacions.  

- Característiques i muntatge dels conductes d'evacuació de fums.  

- Característiques i muntatge de les calderes.  

- Característiques i muntatge dels terminals.  

- Característiques i muntatge dels termostats.  

- Proves parcials d'estanqueïtat de zones ocultes.La pressió de prova no ha de variar en, 
almenys, 4 hores.  

- Prova final d'estanqueïtat (caldera connexionada i connectada a la xarxa de fontaneria). La 
pressió de prova no ha de variar en, almenys, 4 hores.  

 

9.- INSTAL·LACIONS DE CLIMATITZACIÓ  

• Control de qualitat de la documentació del projecte:  

- El projecte defineix i justifica la solució de climatització aportada.  

• Subministrament i recepció de productes:  

- Es comprovarà l'existència de marcat CE.  

• Control d'execució en obra:  

- Execució d'acord a les especificacions de projecte.  

- Replanteig i ubicació de maquines.  

- Replanteig i traçat de canonades i conductes.  

- Verificar característiques de climatitzadores, fan-coils i refredadores.  

- Comprovar muntatge de canonades i conductes, així com alineació i distància entre suports.  

- Verificar característiques i muntatge dels elements de control.  

- Proves de pressió hidràulica.  

- Aïllament en canonades, comprovació d’espessors i característiques del material d’aïllament.  

- Prova de xarxa de desaigües de climatitzadores i fan-coils.  

- Connexió a quadres elèctrics.  

- Proves de funcionament ( hidràulica i aire).  

- Proves de funcionament elèctric.  

 

10. INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES  

• Control de qualitat de la documentació del projecte:  

- El projecte defineix i justifica la solució elèctrica aportada, justificant de manera expressa el 
compliment del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i de les Instruccions Tècniques 
Complementàries.  

 



• Subministrament i recepció de productes:  

- Es comprovarà l'existència de marcat CE.  

• Control d'execució en obra:  

- Execució d'acord a les especificacions de projecte.  

- Verificar característiques de la caixa transformador: envans/parets, fonamentació/suports, 
terres, etc.  

- Traçat i muntatges de línies repartidores: secció del cable i muntatge de safates i suports.  

- Situació de punts i mecanismes.  

- Traçat de regates i caixes d’instal·lació encastades.  

- Subjecció de cables i senyalització de circuits.  

- Característiques i situació d'equips d'enllumenat i de mecanismes (marca, model i potència).  

- Muntatge de mecanismes (verificació de fixació i anivellació)  

- Verificar la situació dels quadres i del muntatge de la xarxa de veu i dades.  

- Control de troncals i de mecanismes de la xarxa de veu i dades.  

- Quadres generals:  

- Aspecte exterior i interior.  

- Dimensions.  

- Característiques tècniques dels components del quadre (interruptors, automàtics, 
diferencials, relés, etc.)  

- Fixació d'elements i connexionat.  

- Identificació i senyalització o etiquetatge de circuïts i les seves proteccions.  

- Connexionat de circuïts exteriors a quadres.  

- Proves de funcionament:  

- Comprovació de la resistència de la xarxa de terra.  

- Tir d'automàtics.  

- Encesa d'enllumenat.  

- Circuit de força.  

- Comprovació de la resta de circuïts de la instal·lació finalitzada.  

 

11.- INSTAL·LACIONS D'EXTRACCIÓ  

• Control de qualitat de la documentació del projecte:  

- El projecte defineix i justifica la solució d'extracció aportada.  

• Subministrament i recepció de productes:  

- Es comprovarà l'existència de marcat CE.  

• Control d'execució a l’obra:  

- Execució d'acord a les especificacions de projecte.  

- Comprovació de ventiladors, característiques i ubicació.  

- Comprovació de muntatge de conductes i reixetes.  

- Proves d'estanqueïtat d'unions de conductes.  

- Prova de medició d'aire.  

- Proves afegides a realitzar al sistema d'extracció de garatges:  

- Ubicació de central de detecció de CO al sistema d'extracció dels garatges.  

- Comprovació de muntatge i accionament davant la presència de fum.  



- Proves i encesa (manual i automàtica).  

 

12.- INSTAL·LACIONS DE FONTANERIA  

• Control de qualitat de la documentació del projecte:  

- El projecte defineix i justifica la solució de fontaneria aportada.  

• Subministrament i recepció de productes:  

- Es comprovarà l'existència de marcat CE.  

• Control d'execució en obra:  

- Execució d'acord a les especificacions de projecte.  

- Punt de connexió amb la xarxa general i escomesa.  

- Instal·lació general interior: característiques de canonades i de valvuleria.  

- Protecció i aïllament de canonades tant encastades com vistes.  

- Proves de les instal·lacions:  

- Prova de resistència mecànica i estanqueïtat parcial. La pressió de prova no ha de variar en, 
almenys, 4 hores. - Prova d'estanqueïtat i de resistència mecànica global. La pressió de prova 
no ha de variar en, almenys, 4 hores. - Proves particulars en les instal·lacions d'Aigua Calenta 
Sanitària.  

a) Medició de cabal i temperatura en els punts d’aigua.  

b) Obtenció del cabal exigit a la temperatura fixada, una vegada obertes les aixetes estimades 
en el funcionament simultani.  

c) Temps de sortida de l’aigua a la temperatura de funcionament.  

d) Medició de temperatures a la xarxa.  

e) Amb l’acumulador a règim, comprovació de les temperatures del mateix a la seva sortida i a 
les aixetes.  

- Identificació d’aparells sanitaris i lampisteria.  

- Col·locació d’aparells sanitaris (es comprovarà l’anivellament, la subjecció i la connexió).  

- Funcionament d’aparells sanitaris i llauneria (es comprovarà la lampisteria, les cisternes i el 
funcionament dels desaigües).  

- Prova final de tota la instal·lació durant 24 hores.  

 

13.- INSTAL·LACIONS DE GAS  

• Control de qualitat de la documentació del projecte:  

- El projecte defineix i justifica la solució de gas aportada.  

• Subministrament i recepció de productes:  

- Es comprovarà l'existència de marcat CE.  

• Control d'execució en obra:  

- Execució d'acord a les especificacions de projecte.  

- Canonada d'escomesa a l'armari de regulació (diàmetre i estanqueïtat).  

- Passos de murs i forjats (col·locació de passatubs i beines).  

- Verificació de l'armari de comptadors (dimensions, ventilació, etc.).  

- Distribució interior canonada. - Distribució exterior canonada.  

- Valvulería i característiques de muntatge.  

- Prova d'estanqueïtat i resistència mecànica.  



14.- INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS  

• Control de qualitat de la documentació del projecte:  

- El projecte defineix i justifica la solució de protecció contra incendis aportada, justificant de 
manera expressa el compliment del Document Bàsic DB SI Seguretat en Cas d'Incendi.  

• Subministrament i recepció de productes:  

- Es comprovarà l'existència de marcat CE.  

- Els productes s'ajustaran a les especificacions del projecte que aplicarà allò recollit en el 
REIAL DECRET 312/2005, de 18 de març, pel qual s'aprova la classificació dels productes de 
construcció i dels elements constructius en funció de les seves propietats de reacció i de 
resistència enfront del foc.  

• Control d'execució en obra:  

- Execució d'acord a les especificacions de projecte.  

- Verificació de les dades de la central de detecció d'incendis.  

- Comprovar característiques de detectors, polsadors i elements de la instal·lació, així com la 
seva ubicació i muntatge.  

- Comprovar instal·lació i traçat de les línies elèctriques, comprovant les seves alineacions i 
subjecció.  

- Verificar la xarxa de canonades d’alimentació dels equips de mànegues i sprinklers: 
característiques i muntatge.  

- Comprovar equips de mànegues i sprinklers: característiques, ubicació i muntatge.  

- Prova hidràulica de la xarxa de mànegues i sprinklers.  

- Prova de funcionament dels detectors i de la central.  

- Comprovar funcionament del bus de comunicació amb el lloc central.  

 

15.- INSTAL·LACIONS DE A.C.S. AMB PANELLS SOLARS  

• Control de qualitat de la documentació del projecte:  

- El projecte defineix i justifica la solució de generació d'aigua calenta sanitària (ACS) amb 
panells solars.  

• Subministrament i recepció de productes:  

- Es comprovarà l'existència de marcat CE.  

• Control d'execució en obra:  

- Execució d'acord a les especificacions de projecte.  

- La instal·lació s'ajustarà a allò descrit en la Secció HE 4 Contribució Solar Mínima d'Aigua 
Calenta Sanitària. 

 

 

Roda de Berà, Novembre de 2018 

 

Josep Elilas Payan 

Arquitecte col·legiat nº 55030-2 

 



 

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE RODA DE BERÀ 

 

JOSEP ELIAS PAYAN, ARQUITECTE Novembre de 2018 �� 
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ANNEX 5  

INSTRUCCIONS D'ÚS I MANTENIMENT 
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Instruccions d’ús i manteniment 

 

Detall 

Projecte: PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL 

 

Emplaçament 

Adreça: Carrer Joan Carles I, nº15 

Codi Postal: 43883 Municipi: Roda de Barà 

Urbanització:  Parcel·la: 

 

Promotor  

Nom: Ajuntament de Roda de Berà  

Adreça: Carrer Joan Carles I, nº15 

Codi Postal: 43883 Municipi: Roda de Barà 

 

Autor/s projecte 

Nom: JOSEP ELIAS PAYAN Nº col.: 55.030-2 

  

  

 

 

 

L’arquitecte: 

 

 

Signatura/es 

 

Lloc i data: Roda de Barà, a  de Novembre de 2018 

 

 

 

 

 

Visats oficials 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índex  

 

 

 

 

Instruccions d’ús i manteniment 

 

Introducció  

Fonaments  

Estructura  

Cobertes  

Façanes  

Zones d’ús comú  

Habitatges i/o locals  

Instal·lació d'aigua  

Instal·lació d'electricitat  

Instal·lació de desguàs  

Instal·lacions telecomunicacions  

Instal·lacions per la recollida i evacuació de residus  

Instal·lació de ventilació  



Introducció 

Amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la protecció 
del medi ambient, l'edificació ha de rebre un ús i un manteniment adequats per conservar i 
garantir les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides 
normativament. Cal per tant que els seus usuaris, siguin o no propietaris, respectin les 
instruccions d’ús i manteniment que s'especifiquen a continuació. 

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

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

• L'envelliment prematur de l'edifici, amb la conseqüent depreciació del seu valor 
patrimonial, funcional i estètic. 

• Aparicions de deficiències que poden generar situacions de risc als propis usuaris de 
l'edifici o a tercers amb la corresponent responsabilitat civil. 

• La reducció de les despeses en reparacions en ser molt menys costosa la intervenció 
sobre una deficiència detectada a temps, mitjançant unes revisions periòdiques. 

• Una davallada en el rendiment de les instal·lacions amb els conseqüents augments de 
consums d’energia i de contaminació atmosfèrica. 

• La pèrdua de seguretat de les instal·lacions que pot comportar la seva interrupció o 
clausura.  

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

• Codi Civil. 

• Codi Civil de Catalunya 

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

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

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

• Legislacions urbanístiques estatals i autonòmiques. 

• Legislacions sobre els Règims de propietat. 

• Ordenances municipals. 

• Reglamentacions tècniques. 

Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat horitzontal : 

La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Horitzontal mitjançant la Llei 
49/1960 del 21 de juliol sobre Propietat Horitzontal (modificada per la Llei 8/1999 de 21 de 
juny) i pels  Estatuts específics de la comunitat recollits en l'Escriptura de Divisió Horitzontal i, 
en el seu cas, pel Reglament de Règim Interior. 

Aquesta normativa fixa l'organització i el funcionament dels òrgans rectors de la comunitat de 
propietaris, i estableix els drets i obligacions de tots els propietaris. En aquest sentit destaca 
l'obligatorietat de mantenir en bon estat de conservació els elements constructius i les 
instal·lacions - siguin comunes o privatives - i contribuir a les despeses generals d'explotació i 
manteniment de l'edifici, segons el seu coeficient de participació contemplat en l'Escriptura de 
Compra-venda i l'Escriptura de Divisió Horitzontal de l'edifici. 

És molt recomanable encarregar la gestió del règim de la propietat o comunitat de propietaris 
a Administradors de Finques col·legiats. 

 
  



Sobre el Règim de propietat de l’edifici, Propietat vertical:  

La propietat de l'immoble és regeix pel Règim de Propietat Vertical mitjançant la Llei 
d'Arrendaments Urbans 29/1994 del 24 de novembre. Aquesta estableix els drets i els deures 
de l'arrendador i de l'arrendatari per a habitatges o locals de lloguer.  

És molt recomanable encarregar la gestió dels lloguers a Administradors de Finques col·legiats. 

 

Sobre les instruccions d'ús i manteniment 

Les instruccions d’ús i manteniment formaran part de la documentació de l’obra executada 
que, juntament amb el projecte – el qual incorporarà les modificacions degudament aprovades 
-, el Pla de manteniment, l’acta de recepció de l’obra i la relació dels agents que han 
intervingut en el procés edificatori, conformaran el contingut bàsic del Llibre de l’Edifici. 
Aquest llibre serà lliurat pel promotor als propietaris i usuaris, els quals estaran obligats a 
rebre’l, conservar-lo i transmetre’l. 

Instruccions d’ús: 

Les instruccions d’ús inclouen totes aquelles normes que han de seguir els usuaris – 
siguin o no propietaris - per desenvolupar a l’edifici, o a les seves diverses zones, les 
activitats previstes per a les quals va ser projectat i construït.  

Els usos previstos a l’edifici són els següents:  

 

Ús principal:  Situació:  

Magatzem Planta baixa 

Usos subsidiaris: Situació: 

Porxo cobert Planta Baixa 

  

 

Instruccions de manteniment: 

Les instruccions de manteniment contenen les actuacions preventives bàsiques i 
genèriques que cal realitzar a l’edifici perquè conservi les seves prestacions inicials de 
seguretat, habitabilitat i funcionalitat.  

L’adaptació a l’edifici en concret de les instruccions de manteniment quedaran recollides 
en el Pla de manteniment. Aquest formarà part del Llibre de l’edifici i incorporarà la 
corresponent programació i concreció de les operacions preventives a executar, la seva 
periodicitat i els subjectes que les han de realitzar, tot d’acord amb les disposicions 
legals aplicables i les prescripcions dels tècnics redactors del mateix. Els propietaris i 
usuaris de l’edifici deuran portar a terme el Pla de manteniment de l’edifici encarregant 
a un tècnic competent les operacions programades pel seu manteniment. 

Al llarg de la vida útil de l’edifici s’anirà recollint tota la documentació relativa a les 
operacions efectuades pel seu manteniment així com totes les diferents intervencions 
realitzades, ja siguin de reparació, reforma o rehabilitació. Tota aquesta documentació 
esmentada s’anirà consignant al Llibre de l’Edifici. 

A continuació es relacionen els diferents sistemes que composen l’edificació fent una 
relació de les seves instruccions d’ús i manteniment específiques. 



Fonaments – Elements de contenció 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La fonamentació de l'edifici pot transmetre al terreny una càrrega limitada. Per no 
alterar la seva seguretat estructural i la seva estanquitat cal que es mantinguin les 
condicions de càrrega i de salubritat  previstes per a les quals s'ha construït l'edifici. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació dels 
fonaments i/o dels elements de contenció de terres, caldrà el consentiment de la 
propietat o del seu representant, el projecte d'un tècnic competent, el compliment de 
les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

Incidències extraordinàries: 

• Les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de clavegueram s'han de reparar 
immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot lesionar la fonamentació i/o 
modificar les condicions resistents del subsòl.  

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, 
entre d’altres) o de terrenys veïns (noves construccions, túnels i carreteres, 
entre d'altres) poden afectar les condicions de treball dels fonaments i dels 
elements de contenció de terres. 

• Si es detecten lesions (oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en 
algun element vist de la fonamentació, de contenció de terres, o element 
constructiu directament relacionat, s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè prenguin les mesures adients. 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de la fonamentació tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment.  

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

• Inspeccions tècniques dels fonaments i dels elements de contenció. 

• Revisions del correcte funcionament dels murs de contenció enterrats d’acord 
amb el grau de impermeabilització exigit. 



Estructura 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

L’estructura pot resistir una càrrega limitada d’acord amb el seu ús previst en el 
projecte. Per no alterar el seu comportament i les seves prestacions de seguretat cal que 
no es facin modificacions, canvis d’ús i que es mantinguin les condicions previstes de 
càrrega i de protecció al foc per a les quals s'ha construït l'edifici. 

Aquesta prescripció inclou evitar, entre d’altres, la realització de regates o obertures de 
forats en parets de càrrega o en altres elements estructurals, la sobre posició de 
paviments pesants sobre els existents (augment de les càrregues permanents), la 
incorporació d’elements pesants (entre d'altres: caixes fortes, jardineres, piscines, 
dipòsits i escultures), i la creació d’altells o l'obertura de forats en sostres per 
intercomunicació entre plantes. 

Les sobrecàrregues d’ús dels sostres s’han calculat en funció de l’ús previst a les 
diferents zones de l’edifici i no poden superar els valors següents: 

 

Categoria d’ús Subcategoria d’ús Càrrega 
uniforme 

kN/m2–(Kg/m2) 

Càrrega 
concentrada 

kN - (Kg) 

Càrrega  

lineal 

kN/m-
(Kg/m) 

A Zones residencials  

A1 

Habitatges i zones d’habitacions en hospitals i 
hotels 

2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

A2 

Trasters 3 – (300) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

4 – (400)  – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

B 
Zones 
administratives 

 

Zones administratives 2 – (200) 2 – (200) – 

Zones d’accés i evacuació (escales, replans i 
portals) 

3 – (300) – – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C 

Zones de reunió 
(llevat les superfícies 
corresponents als 
usos A,B i D) 

C1 

Zones amb taules i cadires 3– (300) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 

C2 

Zones amb seients fixes 4 – (400) 4 – (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 0,8 – (80) 



C3 

Zones sense obstacles que impedeixin el lliure 
moviment de les persones com vestíbuls d’edificis 
públics, administratius, hotels, sales d’exposicions 
en museus, etc. 

5 – (500) 4– (400) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C4 

Zones destinades a gimnàs o activitats físiques 5– (500) 7– (700)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

C5 

Zones d’aglomeració (sales de concert, estadis, 
etc.) 

5– (500) 4 – (400)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m 
d’alçada o sobre la vora superior de l’element si 
està a menys altura 

– – 3 - (300) 

D 
Zones comercials D1 Locals comercials 5– (500) 4 – (400) – 

 D2 Supermercats, hipermercats o grans superfícies 5– (700) 7 – (500) – 

E 

Zones tràfic i aparcament per a vehicles lleugers (pes total <30kN –3.000Kg) 2 – (200) 20 – (2.000) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

F  

Cobertes accessibles d’ús solament privadament 1– (100) 2 – (200)  

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o sobre la vora superior de 
l’element si està a menys altura 

– – 1,6 - (160) 

G 
Cobertes accessibles 
exclusives per 
conservació 

G1 Cobertes amb inclinació inferior a 20º 1– (100) 2– (200) – 

G2 Cobertes amb inclinació superior a 40º 0 2 – (200) – 

Baranes, força horitzontal aplicada a 1,20m d’alçada o 
sobre la vora superior de l’element si està a menys 
altura 

– – 0,8 – (80) 

Balcons volats per tots els usos (s’especificarà la sobrecàrrega d’ús corresponent a la 
categoria d’ús amb la que es comuniqui i la càrrega vertical a la vora ) 

......... – 2 – (200) 

Porxos, voreres i espais de trànsit sobre un element portant o un 
terreny que dona empentes sobre altres elements estructurals 

zones privades  1– (100) – – 

zones públiques 3 – (300) – – 

Magatzem (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució 
de la càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

........ – – 

Biblioteca (s’haurà d’especificar la sobrecàrrega mitjana i, si s’escau, la distribució de 
la càrrega de les diferents zones i col·locar una placa amb el valor adoptat) 

......... – – 

S’han reduït sobrecàrregues d’acord amb els valors del Document Bàsic SE-AE del CTE ? SI  NO  

       

Característiques de vehicles especials: ........ 

 

Les accions permanents, les deformacions admeses - incloses, si s’escau, les del terreny -  
així com els coeficients de seguretat i, les reduccions de sobrecàrregues adoptades estan 
contemplades en la memòria d’estructures del projecte. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de 
l’estructura, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el projecte 
d'un tècnic competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent 
llicència municipal. 



Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia 
estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.) i amb la finalitat 
de no alterar les prestacions inicials s’utilitzaran productes d’iguals o similars 
característiques als originals. 

Neteja: 

En cas de desenvolupar treballs de neteja o protecció, s’analitzarà l’efecte que puguin 
tenir els productes emprats sobre els elements estructurals afectats. En qualsevol cas, 
s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 

Incidències extraordinàries: 

• Els degoters de les cobertes, les fuites de la xarxa d'aigua o de la xarxa de 
desguàs s'han de reparar immediatament. L'acció continuada de l'aigua pot 
lesionar l’estructura. 

• S'avisarà als responsables del manteniment de l’edifici si es detecten lesions 
(oxidacions, despreniments, humitats, esquerdes, etc.) en els elements 
estructurals, en les seves proteccions o en els components que suporta (envans, 
paviments, obertures, entre d'altres) perquè prenguin les mesures oportunes. 

II.- Instruccions de manteniment: 

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

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

• Inspeccions tècniques de l’estructura. 

• Revisions i/o reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la 
pròpia estructura (recolzaments, juntes, drenatges, pintures, proteccions, etc.). 



Cobertes 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

 

Tipus de coberta i ús : Situació: 

Coberta plana Magatzem i porxo cobert 

  

  

 

Les cobertes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les 
prestacions de seguretat i salubritat especifiques per a les quals s’ha construït l’edifici. 

A les cobertes en general no està permesa la col·locació d’elements aliens que puguin 
representar una alteració del seu sistema d’estanquitat vers l’aigua i del seu comportament 
tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les caigudes. 

Als terrats, les terrasses o balcons - tant comuns com privatius - no està permesa la formació de 
coberts, emmagatzematge de materials, grans jardineres, mobles, etc., que puguin representar 
una sobrecàrrega excessiva per a l’estructura. Les jardineres i torretes tindran per sota un espai 
de ventilació que pugui facilitar la correcta evacuació de les aigües pluvials i evitar l’acumulació 
de brutícia i d’humitats. No es premés l'abocament als desguassos de productes químics 
agressius com olis, dissolvents, lleixius, benzines, etc. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les cobertes, 
caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

Aquesta prescripció inclou les cobertes d’ús privatiu dels habitatges o locals. 

Si a la coberta s'instal·len noves antenes, equips d'aire condicionat, tendals, tanques o, en 
general, aparells que requereixen ser fixats, caldrà consultar a un tècnic competent per tal que la 
subjecció no afecti al sistema d'impermeabilització, a les baranes o les xemeneies. Sí, a més a 
més, aquestes noves instal·lacions necessiten un manteniment periòdic caldrà preveure, al seu 
voltant, els mitjans i les proteccions adequades per tal de garantir la seguretat i d'evitar 
desperfectes durant les operacions de manteniment. 

Per a les reposicions dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia coberta 
(juntes, proteccions, etc.), s’utilitzaran productes idèntics als existents o d’equivalents 
característiques que no alterin les seves prestacions inicials. 

Neteja: 

Les cobertes s’han de mantenir netes i lliures d’herbes.  

Incidències extraordinàries: 

• Si s'observen lesions (degoters i humitats) en els sostres sota coberta caldrà avisar als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè prenguin ràpidament les mesures 
oportunes. Els degoters afecten a curt termini a l’habitabilitat de la zona afectada i a mig 
termini poden afectar a la seguretat de l’estructura. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i nevades, etc. caldrà: 

- Comprovar que les ventilacions de la coberta no quedin obstruïdes i estiguin en 
bon estat. 



- Revisar i netejar la coberta i comprovar desguassos i morrions. 

- No llençar la neu de les cobertes al carrer. 
- Comprovar les fixacions dels elements ubicats a les cobertes (antena TV, 

tendals, xemeneies, etc.) i l'estat dels elements singulars de la coberta 
(lluernes, claraboies, entre d'altres). 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de les cobertes i els seus elements singulars (xemeneies, lluernes, 
badalots, etc.) tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  

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

• Inspeccions tècniques de la coberta. 

• Revisions de l’estat de conservació de la teulada o de la protecció de la 
impermeabilització. 

• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades 
amb paraments verticals, buneres o canals, ràfecs, sobreeixidors, ancoratges 
d'elements, elements passants, obertures i accessos, careners, aiguafons o claraboies, 
entre d'altres). 



Façanes 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

Les façanes s'utilitzaran exclusivament per a l'ús previst en el projecte, mantenint les prestacions 
de seguretat i salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici. A aquest efecte les 
mitgeres i els tancaments dels patis tindran la mateixa consideració. 

A les façanes no està permès realitzar modificacions o col·locar elements aliens que puguin 
representar l’alteració de la seva configuració arquitectònica, del seu sistema d’estanquitat vers 
l’aigua, del seu comportament tèrmic o acústic, o una disminució de la seva seguretat enfront les 
caigudes. 

Així doncs no es poden efectuar noves obertures, ni col·locar elements aliens (tancaments de 
terrasses i porxos, tendals, aparells d’aire condicionat, rètols o antenes, etc.) o substituir 
elements de característiques diferents als originals (fusteries, reixes, tendals, etc.). 

Les terrasses o balcons tindran les mateixes condicions d’ús que les cobertes. Les plantes s'han 
de regar vigilant no crear regalims d'aigua que caiguin al carrer i evitant d’embrutar els 
revestiments de la façana o bé malmetre els seus elements metàl·lics. No es pot estendre roba a 
les façanes exteriors a no ser que hi hagi un lloc específic per fer-ho. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les façanes, caldrà 
el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic competent, el 
compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. Per a les reposicions 
dels elements que tinguin una durada més curta que la pròpia façana (juntes, proteccions, etc.) o 
dels tancaments de vidre, s’utilitzaran productes idèntics als existents o de característiques 
equivalents que no alterin les seves prestacions de seguretat i habitabilitat inicials. 

Neteja: 

Les fusteries, els bastiments i els vidres s'han de netejar amb aigua tèbia o amb productes 
específics, excloent els abrasius. Es cas de desenvolupar altres treballs de neteja i/o protecció, 
s’analitzarà l’efecte que puguin tenir els productes sobre els elements de la façana. En qualsevol 
cas sempre s’adoptaran les instruccions d’ús i manteniment donades pel fabricant. 

Incidències extraordinàries: 

• Els despreniments d'elements de la façana són un risc tant pels usuaris com pels 
vianants. És responsabilitat de l’usuari que quan hi hagi símptomes de degradacions, 
bufats i/o elements trencats a les façanes, avisar urgentment als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè es prenguin les mesures oportunes. En cas de perill 
imminent cal avisar al Servei de Bombers. 

• Abans de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 

- Tancar portes i finestres. 

- Plegar i desmuntar els tendals. 

- Treure de llocs exposats les torretes i altres objectes que puguin caure al buit. 

- Si s'escau, subjectar les persianes. 

• Desprès de grans xàfecs, vendavals, pedregades i/o nevades caldrà: 

- Inspeccionar i netejar les terrasses i comprovar desguassos i morrions. 

- Comprovar fixacions dels elements de les terrasses o balcons (torretes, tendals, 
persianes, entre d'altres). 

- No llençar la neu de les terrasses o dels balcons al carrer. 



II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de les façanes tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla de 
manteniment.  

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

• Inspeccions tècniques de les façanes. 

• Revisions de l’estat de conservació dels revestiments. 

• Revisions de l’estat de conservació dels punts singulars (juntes de dilatació, trobades 
amb  fonaments, forjats, pilars, cambres ventilades, fusteries, ampits, baranes, remats, 
ancoratges, ràfecs o cornises, entre d’altres). 



Zones interiors d’ús comú 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

A les zones interiors d’ús comú es desenvoluparan els usos definits en el projecte i en l’apartat 
d’Introducció de les presents instruccions, mantenint les prestacions de funcionalitat, seguretat i 
salubritat específiques per a les quals s’ha construït l’edifici.  

A les zones d’ús comú no estan permeses les modificacions o la col·locació d’elements aliens que 
puguin representar l’alteració del seu comportament tèrmic o acústic, de la seva seguretat en cas 
d’incendis, o una disminució de la seva accessibilitat i seguretat d’utilització (caigudes, impactes, 
enganxades, il·luminació inadequada, entre d’altres). 

Les zones d’ús comú han d'estar netes, lliures d’objectes que puguin dificultar la correcte 
circulació i evacuació de l’edifici i, llevat de les zones previstes per aquest fi, no han de fer-se 
servir com a magatzems. Els magatzems, garatges, sales de màquines, cambres de comptadors o 
d’altres zones d’accés restringit, s’han de mantenir nets i no pot haver-hi o emmagatzemar-hi cap 
element aliè. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’ intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les zones 
comuns, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, la supervisió d'un tècnic 
competent, el compliment de les normatives vigents i la corresponent llicència municipal. 

Per a les substitucions de paviments, tancaments de vidre, lluminàries i els seus mecanismes, o 
pintures de senyalització horitzontal, s’utilitzaran productes similars als existents que no alterin 
les prestacions de seguretat i habitabilitat inicials.  

Neteja: 

Els elements de les zones d’ús comú (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de netejar 
periòdicament per conservar el seu aspecte i assegurar les seves condicions de seguretat i 
salubritat. Sempre es vigilarà que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin 
especialment indicats per al material que es vol netejar, tot seguint les instruccions donades pel 
seu fabricant. 

Incidències extraordinàries: 

• Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes.  

• En cas d’una emergència (incendi, inundació, explosions, accidents, etc.) cal mantenir la 
calma i actuar en funció de les possibilitats personals i no efectuar accions que puguin 
posar en perill la integritat física de propis i tercers, tot adoptant  les mesures 
genèriques que es donen a continuació i, si s’escau, els protocols recollits en el Pla 
d’emergència de l’edifici:   

Accions: 

- Si es detecta una emergència en la seva zona avisi al personal responsable de la 
propietat de l’edifici i, si es possible, alerti a persones properes. En cas que ho 
consideri necessari avisi al Servei de Bombers.   

- Si s'intenta sortir d'un lloc, s’ha de temptejar les portes amb la mà per veure si 
són calentes. En cas afirmatiu no s'han d'obrir. 

- Si la sortida està bloquejada, s’ha de cobrir les escletxes de les portes amb roba 
mullada, obrir les finestres i donar senyals de presència. Mai s’ha de saltar per 
la finestra ni despenjar-se per les façanes. 

Evacuació: 



- Si es troba en el lloc de l’emergència i aquesta ja ha sigut convenientment 
avisada, no s’entretingui i abandoni la zona i, si s’escau, l’edifici tot seguint les 
instruccions dels responsables de l’evacuació, les de megafonia o, en el seu 
defecte, de la senyalització d’evacuació.  

- En el cas d’abandonar el seu lloc de treball desconnecti els equips, no 
s’entretingui recollint efectes personals i eviti deixar objectes que puguin 
dificultar la correcta evacuació. Si ha rebut una visita facis responsable de la 
mateixa fins que surti de l’edifici.  

- No utilitzi mai els ascensors. 

- Si en el recorregut d’evacuació hi ha fum cal ajupir-se, caminar a quatre grapes, 
retenir la respiració i tancar els ulls tant com es pugui.  

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de les zones comuns tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment.  

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

• Inspeccions tècniques dels acabats dels diferents paviments, revestiments i tancaments 
interiors de les zones d’ús comú. 

• Les ferramentes de les portes, de les balconeres i de les finestres s'han de greixar 
periòdicament perquè funcionin amb suavitat. Els canals i forats de recollida i sortida 
d'aigua dels marcs de les finestres i de les balconeres s’han de netejar. 

• Les baranes i altres elements metàl·lics d'acer es sanejaran i repintaran quan presentin 
signes d'oxidació. 



Interiors d’habitatges i/o locals 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

A l’habitatge i/o local no es poden realitzar les activitats que no li son pròpies, estant prohibit 
desenvolupar activitats perjudicials, perilloses, incòmodes o insalubres que puguin afectar 
negativament a altres usuaris o als elements i les instal·lacions comuns i , per tant, a les 
prestacions d’habitabilitat, de funcionalitat i de seguretat de l’edifici. 

El penjat d'objectes en els envans s'ha de fer mitjançant tacs i cargols específics d’acord amb les 
característiques de la divisòria, i efectuar prèviament les comprovacions a l’abast per evitar 
afectar les instal·lacions encastades (xarxes d'electricitat, aigua, calefacció, desguàs, etc.). 

No és convenient fer regates als envans per fer-hi passar instal·lacions, especialment les de traçat 
horitzontal o inclinat ja que, a més de poder afectar a altres instal·lacions, pot perillar l’estabilitat 
de l’element. 

En els cels rasos no es penjaran objectes pesats si no es collen convenientment al sostre, ni 
s'anul·laran els registres i/o sistemes que possibilitin l’accessibilitat pel manteniment de l’edifici. 
En el cas de revestiments aplicats directament al sostre la subjecció es farà mitjançant tacs i 
cargols. 

No s’han de donar cops forts a les portes ni a les finestres, i cal utilitzar topalls per evitar, que al 
obrir-les, les manetes colpegin la paret i la facin malbé. 

Els aparells instal·lats s’han d’utilitzar d’acord amb les instruccions d’ús donades pel fabricant. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

Les obres a l'interior de l'habitatge o local es poden realitzar sempre que no afectin elements 
comuns de l'edifici. No s'iniciaran sense el permís de la propietat o comunitat de propietaris, 
hauran de complir la normativa vigent i disposar de la corresponent autorització municipal. En el 
cas que es modifiquin envans es necessitarà el projecte d'un tècnic competent. 

Neteja: 

Els elements interiors de l'habitatge o local (parets, sostres, paviments, fusteries, etc.) s'han de 
netejar per conservar el seu aspecte i les seves condicions d'ús i salubritat. Sempre s’ha de vigilar 
que els productes de neteja que ofereix el mercat siguin especialment indicats per al material 
que es vol netejar i seguir les instruccions donades pel seu fabricant. En general no es formaran 
tolls d’aigua, ni s’utilitzaran àcids ni productes abrasius. 

Abans de netejar aparells elèctrics cal desendollar-los tot seguint les instruccions donades pel 
fabricant. En el cas de l’existència d’encimeres de marbre no han d'entrar en contacte amb àcids 
(vinagre, llimona, etc.) que les puguin tacar irreversiblement. 

Cal netejar periòdicament els filtres de la campana d'extracció de fums de la cuina, ja que poden 
provocar incendis. 

S’ha evitar tenir llocs bruts o mal endreçats, acumular diaris vells, embalatges, envasos de 
matèries inflamables, etc., ja que són un risc d'incendi. Cal tenir cura amb l'emmagatzematge de 
productes inflamables (pintures, benzines, dissolvents, etc.), evitant que estiguin a prop de fonts 
de calor, no acumulant-ne grans quantitats i ventilant periòdicament. 

Els residus de cada habitatge o local s’han de separar i emmagatzemar en els dipòsits i/o cubells 
ubicats a la cuina o espais destinats a tal fi per a cada una de les cinc fraccions: envasos lleugers, 
matèria orgànica, paper/cartró, vidre, i varis. Els residus tòxics i perillosos (envasos de pintures, 
vernissos i dissolvents, piles elèctriques, restes d’olis, material informàtic, cartutxos de tinta o 
tòner, fluorescents, medicaments, aerosols, fluorescents, entre d’altres) s’han de portar a punts 
específics d’abocament. 

Incidències extraordinàries: 



• Si s'observen humitats, fissures, oxidacions, despreniments o altres lesions que puguin 
afectar a l’edifici o provocar situacions de risc s'haurà d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores oportunes. 

II.- Instruccions de manteniment: 

A més del manteniment periòdic del elements comuns de l’edifici d’acord amb el Pla de 
manteniment, l'usuari està obligat a efectuar al seu càrrec les petites operacions de 
manteniment i reparació causades per l'ús ordinari de l'habitatge o local. Aquestes operacions 
sovint no tenen una periodicitat específica, caldrà fer-les segons l'ús que es fa, o bé si apareixen 
símptomes que alertin de la necessitat d'executar-les. En cas de dubte és convenient demanar 
consell a un professional. 

• Els balcons i les terrasses s’han de mantenir netes i lliures d’herbes, evitant, si s’escau, 
l’acumulació de fulles o brossa en els desguassos. 

• Les ferramentes de les portes, de les balconeres i des les finestres s'han de greixar 
perquè funcionin amb suavitat.  

• Els canals i forats de recollida i sortida d'aigua dels marcs de les finestres i de les 
balconeres s’han de netejar. Les cintes de les persianes enrotllables s'han de revisar i 
canviar quan presentin signes de deteriorament.  

• En banys i cuines cal vigilar les juntures entre peces ceràmiques i en els carregaments 
entre els aparells sanitaris i els paviments i/o paraments, substituint-les per unes de 
noves quan presentin deficiències. 

• Els elements i superfícies pintades o envernissades, tenen una durada limitada i s'han de 
repintar d’acord amb el seu envelliment. 

• Els aparells instal·lats s’han de conservar d’acord amb les instruccions de manteniment 
donades pel fabricant. 

Tanmateix els propietaris o usuaris han de permetre l’accés als seus habitatges o locals als 
operaris convenient acreditats per que es puguin efectuar les operacions de manteniment i les 
diferents intervencions que es requereixin per a la correcta conservació de l’edifici. 



Instal·lació d'aigua 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instal·lació d’aigua s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions de 
salubritat, de funcionalitat i d’estalvi específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 

Tipus de subministrament:  

No es preveu la seva instal·lació 

Situació clau general de l’edifici:  

 

Tipus comptadors: comptadors  Situació:  

  

Els armaris o cambres de comptadors o les sales de màquines no han de tenir cap element aliè a 
la instal·lació, s'han de netejar periòdicament i comprovar que no hi manqui aigua en els sifons 
dels desguassos. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. 

Es recomana tancar la clau de pas del local, habitatge o zona en cas d'absència prolongada. Els 
tubs d'aigua vistos no s'han de fer servir com a connexió a terra dels aparells elèctrics ni tampoc 
per a penjar-hi objectes. 

Els habitatges i/o locals tenen diferents circuits, sectoritzats mitjançant claus de pas, que 
alimenten les diferents zones humides (cuina, banys, safareig, etc.) i que permeten 
independitzar-los en cas d’avaria.  

A fi d’aconseguir el màxim estalvi d’aigua possible cal: 

• Evitar el degoteig de les aixetes, ja que poden suposar un malbaratament d'aigua diari 
de fins a 15 litres d'aigua per aixeta. 

• Racionalitzar el consum de l’aigua fent un bon ús d’ella i aprofitant, mantenint i 
millorant, si s’escau, els mecanismes i sistemes instal·lats per el seu estalvi: limitadors de 
cabals en aixetes, mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible a les 
cisternes dels inodors o, si s’escau, aixetes de lavabos i dutxes temporitzades. 

• No produir consums alts a les tasques de neteja personal prioritzant la dutxa a omplir la 
banyera. La rentadora i rentavaixelles s’han de fer funcionar a plena càrrega per 
optimitzar el consum d’aigua. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació que afectin les 
instal·lacions comunes d’aigua, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i 
l’execució d’un instal·lador especialitzat (o be una empresa autoritzada si la companyia d’aigües 
del municipi així ho especifica). 

Si es modifica la instal·lació privativa interior cal que es faci amb un instal·lador especialitzat i 
d’acord amb la normativa vigent. 

Neteja: 

Si una xarxa d’aigua pel consum humà queda fora de servei més de 6 mesos es tancarà la seva 
connexió i es procedirà al seu buidat. Per posar-la de nou en servei s’haurà de netejar.  



Incidències extraordinàries: 

• Si es detecten fuites d’aigua a la xarxa comunitària d’aigua s'ha d'avisar ràpidament als 
responsables del manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients. 
Les fuites d'aigua s'han de reparar immediatament per operaris competents, ja que 
l'acció continuada de l'aigua pot malmetre l'estructura. Si aquestes afecten al subsòl 
poden lesionar la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del terreny. 

• En cas d’una fuita d’aigua o d' una inundació caldrà: 

- Tancar la clau de pas de l'aigua de la zona afectada. 

- Desconnectar l'electricitat. 

- Recollir tota l'aigua. 

- Comprovar l'abast de les possibles lesions causades tant al propi habitatge, 
local o zona com a les veïnes. 

- Fer reparar l'avaria. 

- Avisar a la companyia d'assegurances pels desperfectes ocasionats a propis i a 
tercers. 

• En cas de temperatures sota zero, cal fer córrer l'aigua per les canonades per evitar que 
es glacin. 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de xarxa d’aigua tindran un manteniment periòdic d’acord amb el Pla 
de manteniment.  

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

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors i sales de màquines. 

• Els grups de pressió dels sistemes de sobre elevació d’aigua i/o els sistemes de 
tractament d’aigua es mantindran segons les instruccions d’ús i manteniment donades 
pel fabricant. 

El manteniment de la instal·lació d’aigua situada des de la clau de pas general de l'edifici fins a la 
clau de pas dels espais privatius (habitatge o local) correspon a la propietat o a la comunitat de 
propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació situada entre la clau de pas de l’habitatge 
o local i els aparells d’aquests correspon a l'usuari. 



Instal·lació d'electricitat 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instal·lació d’electricitat s'utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint-se les 
prestacions de seguretat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 

 

Situació caixa general de protecció de l’edifici:  

Planta Baixa, interior del magatzem 

Tipus comptadors: comptadors  Situació:  

No es preveu un comptador individual Planta Baixa, Poliesportiu 

Habitatge/pis: Potència instal·lada 
(w) 

Situació del quadre de dispositius de comandament i 
protecció: 

Magatzem 6.500 W Planta baixa 

   

 

Pel correcte funcionament i manteniment de les condicions de seguretat de la instal·lació no es 
pot consumir una potència elèctrica superior a la contractada. Caldrà doncs considerar la 
potència de cada aparell instal·lat donada pel fabricant per no sobrepassar – de forma simultània 
- la potència màxima admesa per la instal·lació. 

Els armaris o cambres de comptadors d'electricitat no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació. Aquests recintes estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de la 
companyia de subministrament, a l'empresa que faci el manteniment i, en cas d'urgència, al 
responsable designat per la propietat. En el cas de l’existència a l’edifici d’un Centre de 
Transformació de l'empresa de subministrament, l’accés al local on estigui ubicat serà exclusiu 
del personal de la mateixa. 

El quadre de dispositius de comandament i protecció de l’habitatge, local o zona es composa 
bàsicament pels dispositius de comandament i protecció següents :  

• L'ICP (Interruptor de Control de Potència) és un dispositiu per controlar que la potència 
realment demandada pel consumidor no sobrepassi la contractada. 

• L'IGA (Interruptor General Automàtic) es un mecanisme que permet el seu accionament 
manual i que està dotat d’elements de protecció contra sobrecàrregues i curtcircuïts.  

• L'ID (Interruptor Diferencial) es un dispositiu destinat a la protecció contra contactes 
indirectes de tots els circuits (protegeix contra les fuites accidentals de corrent): 
Periòdicament s’ha de comprovar si l’interruptor diferencial desconnecta la instal·lació.  

• Cada circuit de la distribució interior té assignat un petit interruptor automàtic o 
interruptor omnipolar magneto tèrmics que el protegeix contra els curt circuits i les 
sobrecàrregues.  

En cas d'absència prolongada es recomanable tancar l'IGA de l'habitatge. Si es vol deixar algun 
aparell en funcionament, com la nevera, no es tancarà l’IGA però sí els interruptors magneto 
tèrmics dels altres circuits. 

 No es tocarà cap mecanisme ni aparell elèctric amb el cos, mans o peus molls o humits. 
S'extremaran les mesures per evitar que els nens toquin els mecanismes i els aparells elèctrics, 
essent molt convenient tapar els endolls amb taps de plàstic a l’efecte. 

Per a qualsevol manipulació de la instal·lació es desconnectarà el circuit corresponent. 



Les males connexions originen sobre escalfaments o espurnes que poden generar un incendi. La 
desconnexió d'aparells s'ha de fer estirant de l'endoll, mai del cable. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
elèctriques comunes, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el 
compliment de les normatives vigents, les prescripcions de la companyia de subministrament i la 
seva execució per part d’un instal·lador autoritzat. 

A les cambres de bany, vestuaris, etc., s’han de respectar els volums de protecció normatius 
respecte  dutxes i banyeres i no instal·lar ni mecanismes ni d’altres aparells fixos que modifiquin 
les distàncies mínimes de seguretat. 

Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent, a la 
potència contractada i amb una empresa autoritzada. 

Neteja: 

Per a la neteja de làmpades i lluminàries es desconnectarà l'interruptor magneto tèrmic del 
circuit corresponent. 

Incidències extraordinàries: 

• Si s'observen deficiències en la xarxa (mecanismes i/o registres desprotegits, làmpades 
foses en zones d’ús comú, etc.) s'ha d'avisar als responsables de manteniment per tal de 
que es facin urgentment les mesures oportunes.  

• Cal desconnectar immediatament la instal·lació elèctrica en cas de fuita d'aigua, gas o un 
altre tipus de combustible. 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de xarxa d’electricitat tindran un manteniment periòdic d’acord amb el 
Pla de manteniment. 

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

• Revisió i neteja de cambres o armaris de comptadors. 

• Depenent de l’ús i de la potència instal·lada, s’haurà de revisar periòdicament la 
instal·lació. 

Si no és fa el manteniment o la instal·lació presenta deficiències importants, l'empresa 
subministradora o la que desenvolupi les inspeccions de manteniment estan obligades a tallar el 
subministrament per la perillositat potencial de la instal·lació. 

Tots els aparells connectats s'han d'utilitzar i revisar periòdicament seguint les instruccions de 
manteniment facilitades pels fabricants. 

El manteniment de la instal·lació d’electricitat situada entre la caixa general de protecció de 
l'edifici i el quadre de dispositius de comandament i protecció dels espais privatius (habitatge o 
local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la 
instal·lació situada entre el quadre de comandament i protecció de l’habitatge o local i els 
aparells d’aquests correspon a l'usuari. 



Instal·lació de desguàs 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instal·lació de desguàs s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les prestacions 
de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

L’inodor no es pot utilitzar com a abocador d'escombraries on llençar elements (bosses, plàstics, 
gomes, compreses, draps, fulles d'afaitar, bastonets, etc.) i líquids (greixos, olis, benzines, líquids 
inflamables, etc.) que puguin generar obstruccions i desperfectes en els tubs de la xarxa de 
desguàs. 

En general per desobstruir inodors i desguassos, en general, no es poden utilitzar àcids o 
productes que els perjudiquin ni objectes punxeguts que poden perforar-los. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la xarxa de 
desguàs, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents, i l’execució d’una empresa especialitzada. 

Si es modifica la instal·lació privativa interior, cal que es faci d’acord amb la normativa vigent i 
amb una empresa especialitzada.  

Neteja: 

Els sifons dels aparells sanitaris o de les buneres sifòniques de les terrasses s’han de netejar i, per 
evitar mals olors, comprovar que no hi manca aigua.  

Incidències extraordinàries: 

• Si es detecten males olors (que no s’han pogut eliminar omplint d'aigua els sifons dels 
aparells sanitaris o de les buneres de les terrasses), o pèrdues en la xarxa de desguàs 
vertical i horitzontal, s'ha d'avisar als responsables del manteniment de l’edifici perquè 
prenguin les mesures correctores adients. Les fuites de la xarxa de desguàs s'han de 
reparar immediatament per operaris competents, ja que l'acció continuada de l'aigua 
pot malmetre l'estructura, la fonamentació i/o modificar les condicions resistents del 
subsòl. 

• Quan s’observin obstruccions o una disminució apreciable del cabal d’evacuació es 
revisaran els sifons i les vàlvules. 

• Les alteracions dels terrenys propis (plantació d’arbres, moviments de terres, entre 
d’altres) i/o veïns (noves construccions, túnels i carreteres, entre d'altres) poden afectar 
els escorrentius del terreny i per tant el sistema de desguàs. 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de xarxa de clavegueram tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 

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

• Revisió de la instal·lació. 

• Neteja d’arquetes. 

• Revisió i neteja d’elements especials: separadors de greix, separadors de fangs i/o pous i 
bombes d’elevació 

El manteniment de la instal·lació de desguàs fins als espais privatius (habitatge o local) correspon a la 
propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la instal·lació i aparells situats 
dins l’espai de l’habitatge o local correspon a l'usuari. 



Instal·lació de telecomunicacions 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instal·lació de telecomunicacions s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint les prestacions específiques de funcionalitat per a les quals s’ha dissenyat la 
instal·lació. 

Les instal·lacions de telecomunicacions permeten els serveis següents: 

• Servei de telefonia (també inclou la contractació del servei d’ADSL). 

• Servei de televisió terrestre, tan analògica com digital. 

• La instal·lació comuna també permet rebre la televisió per satèl·lit sempre i quan 
s’instal·li, entre d’altres, una antena parabòlica comunitària i els corresponents 
codificadors. 

• La instal·lació està prevista per poder col·locar una xarxa de distribució de dades per 
cable. 

No es poden fixar les antenes a les façanes. Es col·locaran preferent a les cobertes tot 
seguint les ordenances municipals i l’autorització de la propietat o comunitat de 
propietaris. 

Els armaris de les instal·lacions de telecomunicacions no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació i estan tancats amb clau i són d'accés restringit al personal de l'empresa que 
faci el manteniment o instal·ladors autoritzats.  

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la 
instal·lació de telecomunicacions, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’un 
instal·lador autoritzat.  

Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús 
privatiu doncs poden perjudicar la qualitat del so o imatge d’altres usuaris. 

Incidències extraordinàries: 

Si s'observen deficiències en la qualitat de la imatge o so, o en la xarxa (mecanismes i/o 
registres desprotegits, antenes el mal estat, etc.), s'ha d'avisar als responsables del 
manteniment de l’edifici per tal de que es prenguin les actuacions oportunes.  

II.- Instruccions de manteniment: 

Es molt recomanable subscriure un contracte de manteniment de la instal·lació amb una 
empresa especialitzada que pugui actualitzar periòdicament la instal·lació i donar resposta d’una 
manera ràpida i eficaç a les deficiències que puguin sorgir. 

A partir del registre d’enllaç situat al punt d’entrada general de l’edifici el manteniment de la 
instal·lació és a càrrec de la propietat. Abans d’aquest punt el manteniment va a càrrec de 
l’operadora contractada.  

El manteniment de la instal·lació a partir del registre d’enllaç, situat al punt d’entrada general de 
l’edifici, fins als Punts d’accés a l’usuari, situat a l’interior dels espais privatius, correspon a la 
propietat o comunitat de propietaris de l’edifici. A partir d’aquest punt el manteniment va a 
càrrec de l’usuari. 

  



Instal·lacions per a la recollida i evacuació de residus 

 I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

Les instal·lacions per a la recollida de residus s'utilitzaran exclusivament per a l'ús projectat, 
mantenint-se les prestacions de salubritat i de funcionalitat específiques per a les quals s’ha 
dissenyat la instal·lació. 

 

Tipus de recollida municipal: 

Contenidors al carrer 

 

En el cas del trasllat dels residus per baixants s’haurà de mantenir la prescripció de que cada 
fracció s’aboqui a la boca corresponent. No es podran abocar líquids, objectes tallants i/o vidres. 
Els envasos lleugers i la matèria orgànica s’abocaran dins d’envasos tancats, i els envasos de 
cartró que no entrin per la comporta s’introduiran trossejats i no plegats. 

El magatzem de contenidors o les estació de càrrega no han de tenir cap element aliè a la 
instal·lació, s'han de comprovar que estiguin nets i que no manqui aigua en els sifons dels 
desguassos.  

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de les instal·lacions 
per la recollida i evacuació de residus, caldrà el consentiment de la propietat o del seu 
representant, el compliment de les normatives vigents i la seva execució per part d’una empresa 
especialitzada.  

Incidències extraordinàries: 

• Si es detecten deficiències de neteja i males olors, s'ha d'avisar als responsables del  
manteniment de l’edifici perquè facin les mesures correctores adients.  

II. Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de la instal·lació d’eliminació de residus tindran un manteniment 
periòdic d’acord amb el Pla de manteniment.  

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

• Revisió, neteja, desinsectació, desinfecció i desratització dels recintes i de les 
instal·lacions.  



Instal·lació de ventilació 

I.- Instruccions d’ús: 

Condicions d’ús: 

La instal·lació de ventilació s’utilitzarà exclusivament per a l'ús projectat, mantenint les 
prestacions específiques de salubritat per a les quals s’ha dissenyat la instal·lació. 

 

Sistema o aparells 
instal·lats: 

Situació: 

No es preveu la seva 
instal·lació 

 

  

  

  

  

 

No és permès connectar en els conductes d’admissió o extracció de la instal·lació de ventilació les 
extraccions de fums d’altres aparells (calderes, cuines, etc.). Tanmateix no es poden connectar 
els extractors de cuines a les xemeneies de les calderes i a l’inrevés. 

No es poden tapar les reixetes de ventilació de les portes i finestres. 

Intervencions durant la vida útil de l’edifici: 

En el cas d’intervencions que impliquin la reforma, reparació o rehabilitació de la instal·lació de 
ventilació, caldrà el consentiment de la propietat o del seu representant, el compliment de les 
normatives vigents i la seva execució per part d’un instal·lador especialitzat.  

Aquesta prescripció inclou les petites modificacions de la instal·lació en espais d’ús privatiu doncs 
poden perjudicar la correcte ventilació de l’habitatge, local o zona i, per tant, la salubritat dels 
mateixos. 

II.- Instruccions de manteniment: 

Els diferents components de la instal·lació de ventilació tindran un manteniment periòdic d’acord 
amb el Pla de manteniment. 

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

• Neteges i revisions de conductes, aspiradors, extractors i filtres.  

• Revisió sistemes de comandament i control. 

El manteniment de la instal·lació de ventilació comunitària fins els espais privatius (habitatge o 
local) correspon a la propietat o a la comunitat de propietaris de l'edifici. El manteniment de la 
instal·lació a partir del seu accés als espais privatius correspon a l'usuari. 

 



 

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE RODA DE BERÀ 

 

JOSEP ELIAS PAYAN, ARQUITECTE Novembre de 2018 �� 
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V9./�6/� <� �2-#�a�3#�+2�<!&D�>�H��N�N��N��3#�$215!5"F1$!a
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#-#$"�252-3a3a�3#�?a��#5�$2�� &a3#5�3)a$#������6:�6
$<�	(/H/�<<�/:����<��6�����
�H�
������

�����      x .�966�. = .�966�.
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������      x .�9�/�. = 4/��747/
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4����      x �6�496/� = /��9��7�

V�46
�4�  �a--a$!�$ !"�a<?�+ 5!?-#�$!-S13�!$�a<?�" ?�0#��a�1# "�#�
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�����      x .�.���� = �/�6��4�
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V������� < �?#�" �a�3#��#&a"a�#1�0a�#"�3#�<aD�<a55S5��a<?
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a<?�& !:��/

��6��      x 7�79�.9 = .��967�
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�#5!3#1$!a-��3#��6���3)!1"#15!"a"�12<!1a-��?!02-a��J��K��3#
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PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE RODA DE BERÀ 

 

JOSEP ELIAS PAYAN, ARQUITECTE Novembre de 2018 �� 

Es proposen un seguit de millores a executar durant les obres objecte del projecte que es descriuen 
tècnicament i es valoren en un pressupost annex. 

 
Les millores consisteixen en: 
 
1- MILLORES EN EL MAGATZEM: 
 
 1.1- Es proposa l'execució de 3 obertures de 80x60 cm de paret de vidre emmotllat i premsat 

de 19x19x10 cm, amb cambra d'aire, incolor i transparent, amb acabat superficial llis, per 
il·luminar el magatzem amb llum natural.  

 
 1.2- Es proposa l'arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior a més de 3,00 m 

d'alçària, de morter mixt en les façanes exteriors del magatzem. 
 
 
2- MILLORES EN EL PORXO COBERT: 
 
 2.1- Es proposa la pavimentació mitjançant solera de formigó amb acabat arremolinat amb 

helicòpter, de l'espai sota porxo situat a cota +0.00 m de projecte, enfront les escales 
d'urbanització i les portes del magatzem i el Poliesportiu. Es proposen els treballs 
necessaris d'excavació, drenatge i aïllament de la solera. 

 
 2.2- Es proposa la col·locació d'una nova reixa de recollida d'aigües pluvials en aquest espai, 

connectada a la xarxa de sanejament pluvial existent. 
 
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DE LES MILLORES: 

El pressupost d'execució material de les millores proposades en el projecte és de 3.472,46 €, #TRES 
MIL QUATRE-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS D'EURO#.  
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3. PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL  
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El pressupost d'execució material de les obres del present projecte és de 69.449,27 €, #SEIXANTA-
NOU MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-NOU EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS D'EURO#.  

Incrementat aquest pressupost amb el 13 % de despeses generals i el 6% de benefici industrial, 
s'obté un pressupost de contracta de 82.644,63 €; #VUITANTA-DOS MIL, SIS-CENTS QUARANTA-
QUATRE EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS D'EURO#. 

Un cop repercutit l’IVA amb aquest pressupost de contracta en resulta un pressupost global per a 
contracta de les obres bàsiques d’urbanització de 100.000,00; #CENT MIL EUROS#. 

*En el cas que en el transcurs de l'obra hi hagi partides que no sigui necessari executar, o que 
s'executin parcialment, es destinarà el seu import total, o restant segons s'escaigui, a altres 
actuacions en zones o àmbits a determinar per la D.F. 

 

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PER CAPÍTOLS 

Treballs previs 345,07 € 

Enderrocs, moviments de terres i gestió de residus 8.266,12 € 

Fonaments  6.217,04 € 

Estructura 20.378,52 € 

Cobertes  10.384,28 € 

Tancaments i divisòries 4.018,33 € 

Ram de paleta 333,93 € 

Impermeabilitzacions i aïllaments 4.915,11 € 

Revestiments 1.211,05 € 

Paviments 3.952,43 € 

Fusteries 1.897,01 € 

Proteccions i Serralleria 524,19 € 
Instal·lació de sanejament 1.703,93 € 
Instal·lació elèctrica 2.046,27 € 
Protecció contra incendis 561,50 € 
Varis 2.000,00 € 

Seguretat i salut 694,49 € 

�

�

�

�

�

�

Roda de Berà, Novembre de 2018 

 

 

 

 

   Josep Elias Payán, Arquitecte. 
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4. RELACIÓ DE PLÀNOLS  
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ÍNDEX DE PLÀNOLS 

 

ARQUITECTURA: 

 

0 Portada 

A01 Situació.  E.1/5.000 

A02 Emplaçament. Àmbit d'actuació.  E.1/500 

A03 Ortofotomapa. Plànol cadastral.  E.1/2000 - 1/1000 

A04 Plànol normatiu d'ordenació. Refosa del Pla General Municipal.  E.1/2000 

A05 Planta baixa. Estat actual E.1/100 

A06 Secció transversal. Estat actual.  E.1/50 

A07 Planta baixa. Enderrocs.  E.1/100 

A08 Planta baixa. Obra nova.  E.1/100 

A09 Planta baixa. Projecte E.1/100 

A10 Planta coberta. Projecte  E.1/100 

A11 Secció transversal 1. Projecte  E.1/50 

A12 Secció transversal 2. Projecte  E.1/50 

A13 Secció transversal 3 - Alçat nord-est. Projecte  E.1/50 

A14 Alçat sud-oest. Projecte  E.1/50 

A15 Secció constructiva  E.1/20 

A16 Fusteria  E.1/50 

A17 Serralleria  E.1/50 

 

INSTAL·LACIONS: 

 

0 Portada 

I01 Planta baixa. Instal·lació elèctrica  E.1/100 

I02 Planta baixa. Instal·lació de sanejament  E.1/100 

I03 Planta baixa. Instal·lació de protecció conta incendis. Evacuació  E.1/100 

 

 

ESTRUCTURA: 

 

E-01 Fonamentació i detalls E.1/100 

E-02 Estructura. Sostre planta baixa. Detalls E.1/100 

E-03 Armat sostre planta baixa. Detalls E.1/100 
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1. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
PROJECTES PARCIALS I DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 
�

* S’ADJUNTA EN DOCUMENT COMPLEMENTARI 
���� ����
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DOC II. - AMIDAMENTS I PRESSUPOST 

�

�

�

�

�

�

�

�

�

PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 

CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL 

AL CARRER JOAN CARLES I, 15 - DE RODA DE BERÀ 43883   

�

�

�

PROMOTOR:              AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ 

JOSEP ELIAS PAYÁN. ARQUITECTE                 NOVEMBRE 2018 
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II.1 Quadre de preus núm. 1 
DOC II. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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II.2 Quadre de preus núm. 2 
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II.3 Amidaments 
DOC II. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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II.6 Últim full 
DOC II. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D´UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ
NOVEMBRE 2018

JOSEP ELIAS PAYAN, Arquitecte

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.................................................................... 69.449,27

13 % Despeses generals SOBRE 69.449,27................................................................ 9.028,40

6 % Benefici industrial SOBRE 69.449,27.................................................................... 4.166,96

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 82.644,63

21 % IVA SOBRE 82.644,64......................................................................................... 17.355,37

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 100.000,00

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cent  mil euros 

JOSEP ELIAS PAYAN



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE RODA DE BERÀ 

 

JOSEP ELIAS PAYAN, ARQUITECTE Novembre de 2018  
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II.7 Annex de millores 
DOC II. AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
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PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D´UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL

AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ
NOVEMBRE 2018

JOSEP ELIAS PAYAN, Arquitecte

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.................................................................... 3.472,46

13 % Despeses generals SOBRE 3.472,46.................................................................. 451,42

6 % Benefici industrial SOBRE 3.472,46...................................................................... 208,35

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 4.132,23

21 % IVA SOBRE 4.132,23........................................................................................... 867,77

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 5.000,00

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cinc mil euros

JOSEP ELIAS PAYAN



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE RODA DE BERÀ 

 

JOSEP ELIAS PAYAN, ARQUITECTE Novembre de 2018  
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PROJECTE BÀSIC I D’EXECUCIÓ 

CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL 

AL CARRER JOAN CARLES I, 15 - DE RODA DE BERÀ 43883   
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PROMOTOR:              AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ 

JOSEP ELIAS PAYÁN. ARQUITECTE                 NOVEMBRE 2018 
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1. PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L’EDIFICACIÓ 
DOC III. PLEC DE CONDICIONS 
� ����



PLEC DE CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIÓ 

 

CAPÍTOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS 

Naturalesa i objecte del plec general. Documentació del contracte d'obra. 

 

CAPÍTOL I: CONDICIONES FACULTATIVES. 
 
EPÍGRAF I: DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
L'Arquitecte Director.   L'Aparellador o Arquitecte Tècnic.   El Constructor 
 
EPÍGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR.  
Verificació dels documents del Projecte. Pla de Seguretat i Higiene. Oficina a l'obra. 
Representació del Contractista. Presència del constructor en l'obra. Treballs no 
estipulats expressament.   Interpretacions, aclariments i modificacions dels 
documents del Projecte Reclamacions contra les ordres de la Direcció Facultativa.   
Recusació pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte.   Faltes del 
personal 
 
EPÍGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS 
MATERIALS I ALS  MITJANS AUXILIARS 
Camins i accessos.   Replanteig.   Començament de l'obra. Ritme d'execució dels 
treballs.   Ordre dels treballs.   Facilitat per a altres contractistes.   Ampliació del 
projecte per causes imprevistes o de força major .   Pròrroga per causa de força 
major.   Responsabilitat de la Direcció Facultativa en el retard de l'obra.   Condicions 
generals d'execució dels treballs.   Obres ocultes.   Treballs defectuosos.   Vicis 
ocults.   Dels materials i dels aparells/ La seva procedència.   Presentació de 
mostres.   Materials no utilitzables.   Materials i aparells defectuosos.   Despeses 
ocasionades per proves i assaigs.   Neteja de les obres.   Obres sense prescripcions 
 
EPÍGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES. 
De les recepcions provisionals.   Documentació final de l'obra.   Amidament definitiu 
dels treballs i liquidació provisional de l'obra Termini de garantia.   Conservació de 
les obres rebudes provisionalment.   De la recepció definitiva.  Prorrogació del 
termini de garantia.   De les recepcions de treballs la contracta dels quals hagi estat 
rescindida.    

 

CAPÍTOL II: CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
EPÍGRAF 1 
Principi general 
 
EPÍGRAF 2 
Fiances.   Fiança provisional.   Execució de treballs amb càrrec a la fiança.   De la 
seva devolució en general.   Devolució de la fiança en el cas que es fessin 



recepcions parcials. 
 
EPÍGRAF 3: DELS PREUS 
Composició dels preus unitaris.   Preu de Contracta. Import de Contracte.   Preus 
contradictoris.   Reclamacions d'augment de preus per causes diverses.   Formes 
tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus.   De la revisió dels preus contractats.   
Aplec de materials 
 
EPÍGRAF 4: OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
Administració.   Obres per administració directa.   Obres per administració delegada 
o indirecte.   Liquidació d'obres per administració.   Abonament al Constructor dels 
comptes d'administració delegada.   Normes per a l'adquisició dels materials i 
aparells.   Responsabilitat del Constructor en el baix rendiment dels obrers.   
Responsabilitats del Constructor. 
 
EPÍGRAF 5: DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 
Formes diverses d'abonament de les obres.   Relacions valorades i certificacions.   
Millora d'obres lliurement executades.   Abonament de treballs pressupostats amb 
partida alçada.   Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats/ 
Pagaments.   Abonament de treballs executats durant el termini de garantia 
 
 
EPÍGRAF 6: DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES 
Indemnització per retard injustificat en el termini d'acabament de les obres.  Demora 
dels pagaments 
 
EPÍGRAF 7: DIVERSOS 
Millores i augments d'obra.  Casos contraris. Unitats d'obra defectuoses però 
acceptables.   Assegurança de les obres. Conservació de l'obra. Us pel Contractista 
d'edificis o bens del propietari. 

 

CAPÍTOL PRELIMINAR  -  DISPOSICIONS GENERALS 
 
NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL 
Article 1.- El present Plec General de Condicions té caràcter supletori del  Plec de 
Condicions particulars del Projecte. Ambdós, com a part del projecte arquitectònic 
tenen com a finalitat regular  l'execució de les obres fixant-ne els nivells tècnics i de 
qualitat exigibles  i precisen les intervencions que corresponen, segons el contracte i 
d'acord  amb la legislació aplicable, al Promotor o propietari de l'obra, al  Contractista 
o constructor de l'obra, als seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador 
o Arquitecte Tècnic, així com les relacions  entre ells i les seves obligacions 
corresponents en ordre a l'acompliment del  contracte d'obra. 
 
DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA 
Article 2.- Integren el contracte els documents següents relacionats per ordre  de 
relació pel que es refereix al valor de les seves especificacions en cas  d'omissió o 
contradicció aparent: 



1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o  
arrendament d'obra si és que existeix. 
2. El Plec de Condicions particulars. 
3. El present Plec General de Condicions. 
4. La resta de la documentació del Projecte (memòria, plànols, amidaments i  
pressupost). Les ordres i instruccions de la Direcció facultativa de les obres 
s'incorporà al Projecte com a interpretació, complement o precisió de les  seves 
determinacions. 
En cada document, les especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i  en els 
plànols, la cota preval sobre la mida a escala. 
 

CAPÍTOL I  -  CONDICIONS FACULTATIVES 
 
EPÍGRAF 1:  DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
 
L'ARQUITECTE DIRECTOR 
Article 3.- Correspon a l'Arquitecte Director: 
a) Comprovar l'adequació de la fonamentació projectada a les característiques  reals 
del sòl. 
b) Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.  
c) Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa  i 
complexitat, per tal de resoldre les contingències que es produïssin i  impartir les 
instruccions complementàries que calguin per aconseguir la  solució arquitectònica 
correcta. 
d) Coordinar la intervenció en obra d'altres tècnics que, en el seu cas,  concorrin a la 
direcció amb funció pròpia en aspectes parcials de la seva  especialitat. 
e) Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidació final i  assessorar el 
promotor en l'acte de la recepció. 
f) Preparar la documentació final de l'obra i expedir i subscriure juntament  amb 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, el certificat de final d'obra. 
 
L'APARELLADOR O ARQUITECTE TÈCNIC 
Article 4.- Correspon a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic: 
a) Redactar el document d'estudi i anàlisi del Projecte d'acord amb el previst  a 
l'article 1.4. de les Tarifes d'Honoraris aprovades per RD 314/1979, de 19  de gener. 
b) Planificar, a la vista del projecte arquitectònic, del contracte i de la  normativa 
tècnica d'aplicació, el control de qualitat i econòmic de les obres.  
c) Redactar, quan es demani, l'estudi dels sistemes adients als riscos del  treball en 
la realització de l'obra i aprovar el Pla de Seguretat i Higiene  per a la seva aplicació. 
d) Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent  subscrivint-la 
juntament amb l'Arquitecte i amb el Constructor.  
e) Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de  
seguretat i higiene en el treball, controlant-ne la seva correcta execució.  
f) Ordenar i dirigir l'execució material d'acord amb el projecte, amb  les normes 
tècniques i amb les regles de bona construcció. 
g) Fer o disposar les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres  unitats 
d'obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de  control, així 



com efectuar les altres comprovacions que resultin necessàries  per assegurar la 
qualitat constructiva d' acord amb el projecte i la normativa  tècnica aplicable. Dels 
resultats n'informarà puntualment al Constructor,  donant-li, en tot cas, les ordres 
oportunes; si la contingència no es  resolgués s'adoptaran les mesures que calguin 
donant-ne compte a l'Arquitecte.  
h) Fer els mesuraments d'obra executada i donar conformitat, segons les  relacions 
establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final  de l'obra. 
i) Subscriure, juntament amb l'Arquitecte, el certificat final d'obra. 
 
EL CONSTRUCTOR 
Article 5.- Correspon al Constructor: 
a) Organitzar els treballs de construcció, redactant els plans d'obra que  calguin i 
projectant o autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans  auxiliars de l'obra. 
b) Elaborar, quan calgui, el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra en aplicació  de 
l'estudi corresponent i disposaran en tot cas, l'execució de les mesures  preventives, 
vetllant pel seu acompliment i per l'observació de la normativa  vigent en matèria de 
seguretat i higiene en el treball. 
c) Subscriure amb l'Arquitecte i l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, l'acte de  replanteig 
de l'obra. 
d) Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l'obra i  coordinar les 
intervencions dels sots-contractistes. 
e) Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements  constructius 
que s'utilitzen, comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant,  per iniciativa pròpia 
o per prescripció de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic,  els subministraments o 
prefabricats que no comptin amb les garanties o  documents d'idoneïtat requerits per 
les normes d'aplicació. 
f) Custodiar el Llibre d'ordres i seguiment de l'obra, i donar el vist i plau  a les 
anotacions que s'hi practiquin. 
g) Facilitar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, amb temps suficient, els  materials 
necessaris per l'acompliment de la seva comesa. 
h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidació  final. 
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva.  
j) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers  durant 
l'obra. 

 

 

 



EPÍGRAF 2: DE LES OBLIGACIONS I DRETS GENERALS DEL CONSTRUCTOR O 
CONTRACTISTA 
 
VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
Article 6.- Abans de començar les obres, el Constructor consignarà per escrit que la 
documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la  totalitat de l'obra 
contractada, o en cas contrari, sol·licitarà els  aclariments pertinents. 
 
PLA DE SEGURETAT I HIGIENE 
Article 7.- El Constructor, a la vista del Projecte d’Execució que contingui,  en tot cas, 
l'Estudi de Seguretat i Higiene, presentarà el Pla de Seguretat i  Higiene de l'obra a 
l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic de la  Direcció facultativa. 
 
OFICINA A L'OBRA 
Article 8.- El Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà  una taula 
o taulell adequat, on s'hi puguin estendre i consultar els plànols. En l'esmentada 
oficina hi tindrà sempre el Contractista a disposició de la  Direcció Facultativa: 
- El projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas,  
redacti l'Arquitecte. 
- La Llicència d'obres. 
- El Llibre d'Ordres i Assistències. 
- El Pla de Seguretat i Higiene. 
- El Llibre d'Incidències. 
- El Reglament i Ordenança de Seguretat i Higiene en el Treball. 
- La documentació de les assegurances esmentades en l'article 5.j). 
Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa,  
convenientment condicionada per a treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora  de 
la jornada. 
 
REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA 
Article 9.- El Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona  
designada com a delegat seu a l'obra, que tindrà el caràcter de Cap de la  mateixa, 
amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar en  tot moment 
aquelles decisions que es refereixen a la Contracta. Les seves funcions seran les del 
Constructor segons s'especifica a l'article  5. 
Quan la importància de les obres ho requereixi i així es consigni en el Plec  de 
"Condicions particulars d'índole facultativa" el Delegat del Contractista  serà un 
facultatiu de grau superior o grau mig, segons els casos. El Plec de Condicions 
particulars determinarà el personal facultatiu o  especialista que el Constructor 
s'obligui a mantenir en l'obra com a mínim, i  el temps de dedicació compromesa. 
L'incompliment d'aquesta obligació o, en general, la manca de qualificació  suficient 
per part del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà  l'Arquitecte per 
ordenar la paralització de les obres, sense cap dret a  reclamació, fins que sigui 
esmenada la deficiència. 
 
PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 
Article 10.- El Cap d'obra, per ell mateix o mitjançant els seus tècnics o  encarregats, 



estarà present durant la jornada legal de treball i acompanyarà  l'Arquitecte o 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic en les visites que facin a  les obres, posant-se a la 
seva disposició per a la pràctica dels  reconeixements que es considerin necessaris i 
subministrant-los les dades que  calguin per a la comprovació de mesuraments i 
liquidacions. 
 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
Article 11.- Es obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari  per a la 
bona construcció i aspecte de les obres, encara que no es trobi  expressament 
determinat als documents de Projecte, sempre que, sense  separar-se del seu 
esperit i recta interpretació, ho disposi l'Arquitecte dins  els límits de possibilitats que 
els pressupostos habilitin per a cada unitat  d'obra i tipus d'execució. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de Condicions particulars, s'entendrà 
que cal un reformat de projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota 
variació que suposi increment de preus d'alguna unitat d'obra  en més del 20 per 100 
o del total del pressupost en més d'un 10 per 100. 
 
INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS 
DEL PROJECTE 
Article 12.- Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels  Plecs de 
Condicions o indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions 
corresponents es comunicaran precisament per escrit al Constructor que estarà 
obligat a tornar els originals o les còpies subscrivint amb la seva  signatura el 
conforme que figurarà al peu de totes les ordres, avisos o  instruccions que rebi, tant 
de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic com de  l'Arquitecte. 
Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions de la Direcció Facultativa 
vulgui fer el Constructor, haurà de dirigir-la, dins precisament  del termini de tres 
dies, a aquell que l'hagués dictat, el qual donarà al  Constructor el corresponent 
rebut si així ho sol·licités. 
Article 13.- El Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o de l'Aparellador  o 
Arquitecte Tècnic, segons les seves respectives comeses, les instruccions o  
aclariments que calguin per a la correcta interpretació i execució del  projecte. 
 
RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
Article 14.- Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les  ordres o 
instruccions demanades de la Direcció Facultativa, solament podrà  presentar-les, a 
través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si són d'ordre econòmic i d'acord amb les 
condicions estipulades en els Plecs de Condicions  corresponents. Contra 
disposicions d'ordre tècnic de l'Arquitecte o de  l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, no 
s'admetrà cap reclamació, i el  Contractista podrà salvar la seva responsabilitat, si ho 
estima oportú,  mitjançant exposició raonada dirigida a l'Arquitecte, el qual podrà 
limitar  la seva resposta a l'acusament de recepció que en tot cas serà obligatori per  
aquest tipus de reclamacions. 
 
RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER 
L'ARQUITECTE 
Article 15.- El Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors, o  personal 
encarregat per aquests de la vigilància de l'obra, ni demanar que per  part de la 
propietat es designin altres facultatius per als reconeixements i mesuraments. 



Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedirà d'acord amb allò  estipulat a 
l'article precedent, però sense que per això no es puguin  interrompre ni pertorbar la 
marxa dels treballs. 
 
FALTES DEL PERSONAL 
Article 16.- L'Arquitecte, en el cas de desobediència a les seves instruccions, 
manifesta incompetència o negligència greu que comprometi o  pertorbi la marxa 
dels treballs, podrà requerir el Contractista perquè aparti  de l'obra als dependents o 
operaris causants de la pertorbació. 
 
Article 17.- El Contractista podrà sots-contractar capítols o unitats d'obra a  altres 
contractistes i industrials, subjectant-se en el seu cas, a allò  estipulat en el Plec de 
Condicions particulars i sense perjudici de les seves  obligacions com a Contractista 
general de l'obra. 

EPÍGRAF 3: PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES ALS TREBALLS, ALS 
MATERIALS I ALS MITJANS  AUXILIARS 
 
CAMINS I ACCESSOS 
Article 18.- El Constructor disposarà pel seu compte dels accessos a l'obra i  el seu 
tancament. 
L'Aparellador o Arquitecte Tècnic podrà exigir la seva modificació o millora. 
 
REPLANTEIG 
Article 19.- El Constructor iniciarà les obres replantejant-les en el terreny  i 
assenyalant-ne les referències principals que mantindrà com a base  d'ulteriors 
replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec  del Contractista i 
inclosos en la seva oferta. 
El Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació de l'Aparellador o Arquitecte 
Tècnic i una vegada aquest últim hagi donat la seva conformitat  prepararà una acta 
acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovat per  l'Arquitecte, i serà 
responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit. 
 
COMENÇAMENT DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
Article 20.- El Constructor començarà les obres en el termini marcat en el  Plec de 
Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària perquè dins dels 
períodes parcials assenyalats en el Plec esmentat quedin  executats els treballs 
corresponents i, en conseqüència, l'execució total es  dugui a terme dins del termini 
exigit en el Contracte. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a  l'Arquitecte i a 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic del començament dels  treballs al menys amb tres 
dies d'anticipació. 
 
ORDRE DELS TREBALLS 
Article 21.- En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat  de la 
Contracta, excepte aquells casos en què, per circumstàncies d'ordre  tècnic, la 
Direcció Facultativa estimi convenient variar. 
 
FACILITAT PER A ALTRES CONTRACTISTES 



Article 22.- D'acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el  Contractista 
General haurà de donar totes les facilitats raonables per a la  realització dels treballs 
que siguin encomanats a tots els altres  Contractistes que intervinguin en l'obra.  
Això sense perjudici de les  compensacions econòmiques que tinguin lloc entre 
Contractistes per utilització  de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o 
altres conceptes. 
En cas de litigi, ambdós Contractistes respectaran allò que resolgui la  Direcció 
Facultativa. 
 
AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 
Article 23.- Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident  
ampliar el Projecte, no s'interrompran els treballs i es continuaran segons  les 
instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el  Projecte Reformat. 
El Constructor està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus  materials allò 
que la Direcció de les obres disposi per fer calçats,  apuntalaments, enderrocs, 
recolzaments o qualsevol obra de caràcter urgent,  anticipant de moment aquest 
servei, l'import del qual li serà consignat en un pressupost addicional o abonat 
directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
 
PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
Article 24.- Si per causa de força major i independent de la voluntat del  Constructor, 
aquest no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o  no li fos 
possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una  pròrroga 
proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe  favorable de 
l'Arquitecte. Per això, el Constructor exposarà, en un escrit  dirigit a l'Arquitecte la 
causa que impedeix l'execució o la marxa dels  treballs i el retard que degut a això 
s'originaria en els terminis acordats,  raonant degudament la pròrroga que per 
l'esmentada causa sol·licita. 
 
RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE 
L'OBRA 
Article 25.- El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els  terminis 
d'obres estipulats, al·legant com a causa la manca de plànols o ordres de la Direcció 
Facultativa, a excepció del cas en què havent-ho  sol·licitar per escrit no se li hagués 
proporcionat. 
 
CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
Article 26.- Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al  Projecte, a les 
modificacions que prèviament hagin estat aprovades i a les ordres i instruccions que 
sota la responsabilitat de la Direcció Facultativa i per escrit, donin l'Arquitecte o 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al  Constructor, dins de les limitacions 
pressupostàries i de conformitat amb allò  especificar a l'article 11. 
 
OBRES OCULTES 
Article 27.- De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults  a 
l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els plànols que calguin per tal que  quedin 
perfectament definits; aquests documents s'estendran per triplicat i se’n donaran: un 
a l'Arquitecte; l'altre a l'Aparellador; i el tercer, al  Contractista. Aquests documents 
aniran firmats per tots tres. Els plànols, que  hauran d'anar suficientment acotats, es 



consideraran documents indispensables  i irrecusables per a efectuar els 
mesuraments. 
 
TREBALLS DEFECTUOSOS 
Article 28.- El Constructor haurà d'emprar materials que acompleixin les  condicions 
exigides en les "Condicions generals i particulars d'índole tècnica" del Plec de 
Condicions i realitzarà tots i cadascun dels treballs contractats  d'acord amb allò 
especificat també en l'esmentat document. 
Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l'edifici, és  responsable de 
l'execució dels treballs que ha contractat i de les faltes i  defectes que en els treballs 
hi poguessin existir per la seva mala execució o  per la deficient qualitat dels 
materials emprats o aparells col·locats sense  que li exoneri de responsabilitat el 
control que és competència de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, ni tampoc el fet que 
aquests treballs  hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que 
sempre  s'entendran esteses i abonades a bon compte. 
Com a conseqüència de l'expressat anteriorment, quan l'Aparellador o Arquitecte  
Tècnic detecti vicis o defectes en els treballs executats, o que els materials  emprats 
o els aparells col·locats no reuneixin les condicions preceptuades, ja sigui en el 
decurs de l'execució dels treballs, o un cop finalitzats, i abans  de ser verificada la 
recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les  parts defectuoses siguin 
enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que  s'hagi contractat, i tot això a càrrec 
de la Contracta. 
Si la Contracta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i  reconstrucció 
ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de  l'obra, que ho resoldrà. 
 
VICIS OCULTS 
Article 29.- Si l'Aparellador o Arquitecte Tècnic tingués raons de pes per  creure en 
l'existència de vicis ocults de construcció en les obres executades,  ordenarà 
efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, els  assaigs, 
destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs  que suposi que 
són defectuosos, donant compte de la circumstància a l'Arquitecte. Les despeses 
que ocasionin seran a compte del Constructor,  sempre i quan els vicis existeixin 
realment, en cas contrari seran a càrrec de  la Propietat. 
 
DELS MATERIALS I DELS APARELLS, LA SEVA PROCEDÈNCIA 
Article 30.- El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i  aparells de totes 
classes en els punts que ell cregui convenient, excepte en  els casos en què el Plec 
Particular de Condicions Tècniques preceptiu una  procedència determinada. 
Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el  Constructor 
haurà de presentar a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic una llista  completa dels 
materials i aparells que hagi d'emprar en la qual s'hi  especifiquin totes les 
indicacions sobre marques, qualitats, procedència i  idoneïtat de cadascun. 
 
PRESENTACIÓ DE MOSTRES 
Article 31.- A petició de l'Arquitecte, el Constructor li presentarà les  mostres dels 
materials amb l'anticipació prevista en el Calendari de l'Obra. 
 
MATERIALS NO UTILITZABLES 
Article 32.- El Constructor, a càrrec seu, transportarà i col·locarà,  agrupant-los 



ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de  les excavacions, 
enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra. Es retiraran de l'obra o es portarà 
a l'abocador, quan així sigui establert en  el Plec de Condicions particulars vigent en 
l'obra. 
Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan  així ho 
ordeni l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, però acordant prèviament amb  el 
Constructor la seva justa taxació, tenint en compte el valor d'aquests  materials i les 
despeses del seu transport. 
 
MATERIALS I APARELLS DEFECTUOSOS 
Article 33.- Quan els materials, elements instal·lacions o aparells no  fossin de la 
qualitat prescrita en aquest Plec, o no tinguessin la preparació  que s'hi exigeix o, en 
fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es  reconegués o es demostrés 
que no eren adequats per al seu objecte,  l'Arquitecte, a instàncies de l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic, donarà ordre al Constructor de substituir-los per altres que 
satisfacin les condicions o  acompleixin l'objectiu al qual es destinen. 
Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els  materials 
que no estiguin en condicions no ho ha fet, podrà fer-ho la  Propietat carregant-ne 
les despeses a la Contracta. Si els materials, elements instal·lacions o aparells 
fossin defectuosos,  però acceptables a criteri de l'Arquitecte, es rebran, però amb la 
rebaixa de  preu que ell determini, a no ser que el Constructor prefereixi substituir-los   
per altres en condicions. 
 
DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 
Article 34.- Totes les despeses originades per les proves i assaigs de  materials o 
elements que intervinguin en l'execució de les obres, seran per  compte de la 
contracta. 
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les garanties  suficients 
podrà començar-se de nou a càrrec també de la Contracta. 
 
NETEJA DE LES OBRES 
Article 35.- Es obligació del Constructor mantenir netes les obres i els seus  voltants, 
tant de runa com de materials sobrants, fer desaparèixer les  instal·lacions 
provisionals que no siguin necessàries, així com adoptar les  mesures i executar tots 
els treballs que calguin perquè l'obra ofereixi bon  aspecte. 
 
OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 
Article 36.- En l'execució de treballs que entren en la construcció de les  obres i pels 
quals no existeixin prescripcions consignades explícitament en  aquest Plec ni en la 
documentació restant del Projecte, el Constructor  s'atendrà, en primer lloc, a les 
instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a les regles 
i pràctiques de la  bona construcció. 
 
EPÍGRAF 4: DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES DE LES 
RECEPCIONS PROVISIONALS 
Article 37.- Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicarà a la 
Propietat la proximitat del seu acabament amb la finalitat de  convenir la data per a 
l'acte de recepció provisional. 
Aquesta recepció es farà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, de 



l'Arquitecte i de l'Aparellador o Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als  tècnics 
restants que, en el seu cas, haguessin intervingut en la direcció amb funció pròpia en 
aspectes parcial o unitats especialitzades. Practicat un detingut reconeixement de 
les obres, s'estendrà un acta amb tants exemplars com intervinents i signats per tots 
ells. Des d'aquesta data començarà a córrer el termini de garantia, si les obres es 
trobessin en estat  de ser admeses. 
Seguidament, els Tècnics de la Direcció Facultativa estendran el Certificat  
corresponent de final d'obra. Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es 
farà constar en l'acta  i es donarà al Constructor les oportunes instruccions per 
resoldre els  defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los, finalitzat el 
qual,  s'efectuarà un nou reconeixement a fi de procedir a la recepció provisional de  
l'obra. 
Si el Constructor no hagués complert, podrà declarar-se rescindit el contracte  amb 
pèrdua de la fiança. 
 
DOCUMENTACIÓ FINAL DE L'OBRA 
Article 38.- L'Arquitecte Director facilitarà a la Propietat la documentació  final de les 
obres, amb les especificacions i contingut disposats per la  legislació vigent i, si es 
tracta d'habitatges, amb allò que s'estableix en  els paràgrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 
de l'article 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril. 
 
AMIDAMENT DEFINITIU DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE 
L'OBRA 
Article 39.- Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament per 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al seu amidament definitiu, amb l'assistència 
precisa del Constructor o del seu representant. S'estendrà  l'oportuna certificació per 
triplicat que, aprovada per l'Arquitecte amb la  seva signatura, servirà per 
l'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda 
en concepte de fiança. 
 
TERMINI DE GARANTIA 
Article 40.- El termini de garantia haurà d'estipular-se en el Plec de  Condicions 
Particulars i en qualsevol cas mai no haurà de ser inferior a nou  mesos. 
 
CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 
Article 41.- Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès  
entre les recepcions provisional i definitiva, seran a càrrec del Contractista. Si l'edifici 
fos ocupat o emprat abans de la recepció definitiva, la  vigilància, neteja i 
reparacions causades per l'ús seran a càrrec del  propietari i les reparacions per vicis 
d'obra o per defectes en les instal·lacions, seran a càrrec de la Contracta. 
 
DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 
Article 42.- La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el  termini de 
garantia en igual forma i amb les mateixes formalitats que la  provisional, a partir de 
la data del qual cessarà l'obligació del Constructor  de reparar al seu càrrec aquells 
desperfectes inherents a la conservació  normal dels edificis i quedaran només 
subsistents totes les responsabilitats  que poguessin afectar-li per vicis de 
construcció. 
 



PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 
Article 43.- Si en procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de  l'obra, no 
es trobés en les condicions degudes, la recepció definitiva  s'ajornarà i l'Arquitecte 
Director marcarà al Constructor els terminis i  formes en què s'hauran de fer les 
obres necessàries i, si no s'efectuessin  dins d'aquests terminis, podrà resoldre's el 
contracte amb pèrdua de la  fiança. 
 
DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS LA CONTRACTA DE LES QUALS HAGI 
ESTAT RESCINDIDA  
Article 44.- En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà  obligat a 
retirar, en el termini que es fixi en el Plec de Condicions  Particulars, la maquinària, 
mitjans auxiliars, instal·lacions, etc., a  resoldre els sots-contractes que tingués 
concertats i a deixar l'obra en  condicions de ser recomençada per una altra 
empresa. 
Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els  tràmits 
establerts en l'article 35. Transcorregut el termini de garantia es rebran 
definitivament segons allò que  es disposà en els articles 39 i 40 d'aquest Plec. Per a 
les obres i treballs  no acabats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, 
s'efectuarà  una sola i definitiva recepció. 



CAPÍTOL II  -  CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 
EPÍGRAF 1: PRINCIPI GENERAL 
Article 45.- Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a  
percebre puntualment les quantitats acreditades per la seva correcta actuació  
d'acord amb les condicions contractualment establertes. 
Article 46.- La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tècnics poden  exigir-se 
recíprocament les garanties adequades a l'acompliment puntual de les  seves 
obligacions de pagament. 

 

EPÍGRAF 2:  FIANCES 
Article 47.- El Contractista prestarà fiança d'acord amb alguns dels  procediments 
següents, segons que s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl·lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3  per 100 i 
10 per 100 del preu total de contracta (art. 53). b) Mitjançant retenció a les 
certificacions parcials o pagaments a compte en  la mateixa proporció. 
 
FIANÇA PROVISIONAL 
Article 48.- En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit  
provisional per a prendre-hi part s'especificarà en l'anunci de l'esmentada  subhasta i 
la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta  en el Plec de 
Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent  (3 per 100) com a mínim, 
del total del pressupost de contracta. El Contractista al qual s'hagi adjudicat 
l'execució d'una obra o servei per la  mateixa, haurà de dipositar en el punt i termini 
fixats a l'anunci de la  subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions 
particulars del  Projecte, la fiança definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el 
seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es faci  
l'adjudicació de l'obra, fiança que pot constituir-se en qualsevol de les  formes 
especificades en l'apartat anterior. 
El termini assenyalat en el paràgraf anterior, i llevat condició expressa  establerta en 
el Plec de Condicions Particulars, no excedirà de trenta dies naturals a partir de la 
data en què sigui comunicada l'adjudicació i en aquest  termini haurà de presentar 
l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a la 
qual es refereix el mateix paràgraf.  
L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a què es declari nul·la  l'adjudicació, i 
l'adjudicatari perdrà el dipòsit provisional que hagués fet  per prendre part en la 
subhasta. 
 
EXECUCIÓ DE TREBALLS AMB CÀRREC A LA FIANÇA 
Article 49.- Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs  necessaris 
per ultimar l'obra en les condicions contractades, l'Arquitecte Director, en nom i 
representació del Propietari, els ordenarà executar a un  tercer o, podrà realitzar-los 
directament per administració, abonant el seu  import amb la fiança dipositada, 
sense perjudici de les accions a les quals  tingui dret el propietari, en el cas que 
l'import de la fiança no fos  suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades 
en les unitats d'obra  que no fossin de recepció. 
 
DE LA SEVA DEVOLUCIÓ EN GENERAL 



Article 50.- La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini  que no 
excedeixi trenta (30) dies un cop signada l'Acta de Recepció Definitiva  de l'obra. La 
propietat podrà exigir que el Contractista li acrediti la  liquidació i saldo dels seus 
deutes causats per l'execució de l'obra, talls com salaris, subministraments, sots-
contractes... 
 
DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS QUE ES FACIN RECEPCIONS 
PARCIALS 
Article 51.- Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director,  accedís a fer 
recepcions parcials, tindrà dret el Contractista a què li sigui  retornada la part 
proporcional de la fiança. 

 

EPÍGRAF 3: DELS PREUS 
 
COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 
Article 52.- El càlcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el  resultat de sumar 
els costos directes, els indirectes, les despeses generals  i el benefici industrial. 
Es consideren costos directes: 
a) La mà d'obra, amb els seus "plus", càrregues i assegurances socials, que  
intervinguin directament en l'execució de la unitat d'obra.  
b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en  la unitat 
de què es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució.  
c) Els equips i sistemes tècnics de seguretat i higiene per a la prevenció i  protecció 
d'accidents i malalties professionals. 
d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per  
l'accionament o funcionament de la maquinària i instal·lació utilitzades en  l'execució 
de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions,  
sistemes i equips anteriorment citats. 
Es consideraran costos indirectes: 
Les despeses instal·lació d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació  de 
magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris,  assegurances, 
etc., els del personal tècnic i administratiu adscrits  exclusivament a l'obra i els 
imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran  en un percentatge dels costos 
directes. 
Es consideraran despeses generals: 
Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i  taxes 
de l'administració, legalment establertes. Es xifraran com un  percentatge de la suma 
dels costos directes i indirectes (en els contractes  d'obres de l'Administració pública 
aquest percentatge s' estableix entre un 13  per 100 i un 17 per 100.) 
Benefici industrial 
El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la  suma de les 
partides anteriors. 
Preu d'Execució material  
S'anomenarà Preu d'Execució material el resultat obtingut per la suma dels  anteriors 
conceptes excepte el Benefici Industrial. 
Preu de Contracta 



El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les  Despeses 
Generals i el Benefici Industrial. 
L'IVA gira sobre aquesta suma però no n'integra el preu. 
 
PREUS DE CONTRACTA IMPORT DE CONTRACTA 
Article 53.- En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena  qualsevol es 
contractessin a risc i ventura, s'entén per Preu de Contracta el  que importa el cost 
total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execució  material més el tant per cent (%) 
sobre aquest últim preu en concepte de  Benefici Industrial de Contractista. El 
benefici s'estima normalment, en un 6  per 100, llevat que en les Condicions 
Particulars se n'estableixi un altre de  diferent. 
 
PREUS CONTRADICTORIS 
Article 54.- Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat  mitjançant 
l'Arquitecte decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en  alguna de les previstes, 
o quan calgui afrontar alguna circumstància  imprevista. 
El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. Si no hi ha acord, el preu es 
resoldrà contradictòriament entre l'Arquitecte i  el Contractista abans de començar 
l'execució dels treballs i en el termini que  determini el Plec de Condicions 
Particulars.  
Si subsisteix la diferència  s'acudirà, en primer lloc, al concepte més semblant dins 
del quadre de preus del  projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilització més 
freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de  la data 
del contracte. 
 
RECLAMACIONS D'AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES 
Article 55.- Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués  fet la 
reclamació o observació oportuna, no podrà sota cap pretext d'error o  omissió 
reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent del  pressupost que 
serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a Facultatives). 
 
FORMES TRADICIONALS DE MESURAR O D'APLICAR ELS PREUS 
Article 56.- En cap cas podrà al·legar el Contractista els usos i costums del  país 
respecte a l'aplicació dels preus  o de la forma de mesurar les unitats  d'obra 
executades, es respectarà allò previst en primer lloc, al Plec General  de Condicions 
Tècniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars. 
 
DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 
Article 57.- Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetrà la  revisió dels 
preus en tant que l'increment no arribi, en la suma de les  unitats que falten per 
realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant  superior al tres per 100 (3 per 100) 
de l'import total del pressupost de  Contracte. 
En cas de produir-se variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà 
la revisió corresponent d'acord amb la fórmula establerta en el  Plec de Condicions 
Particulars, rebent el Contractista la diferència en més  que resulti per la variació de 
l'IPC superior al 3 per 100. No hi haurà revisió de preus de les unitats que puguin 
quedar fora dels  terminis fixats en el Calendari de l'oferta. 
 



EMMAGATZEMAMENT DE MATERIALS 
Article 58.- El Contractista està obligat a fet els emmagatzenaments de materials o 
aparells d'obra que la Propietat ordeni per escrit. Els materials emmagatzemats, una 
vegada abonats pel Propietari són, de l'exclusiva propietat d'aquest; de la seva cura i 
conservació en serà  responsable el Contractista. 
 

EPÍGRAF 4: OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
 
ADMINISTRACIÓ 
Article 59.- Se'n diuen "Obres  per Administració" aquelles en què les  gestions que 
calgui per a la seva realització les porti directament el  propietari, sigui ell 
personalment, sigui un representant seu o bé mitjançant  un constructor. Les obres 
per administració es classifiquen en les dues modalitats següents: a) Obres per 
administració directa. b) Obres per administració delegada o indirecta. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DIRECTA 
Article 60.- Se'n diuen "Obres per Administració directa" aquelles en què el  
Propietari per si mateix o mitjançant un representant seu, que pot ser el  mateix 
Arquitecte Director, autoritzat expressament per aquest tema, porti  directament les 
gestions que calguin per a l'execució de l'obra, adquirint-ne els materials, 
contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva,  intervenint directament en 
totes les operacions precises perquè el personal i  els obrers contractats per ell 
puguin realitzar-la; en aquestes obres el  constructor, si hi fos, o l'encarregat de la 
seva realització, és un simple dependent del propietari, ja sigui com empleat seu o 
com autònom contractat  per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat 
de Propietat i  Contractista. 
 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ DELEGADA O INDIRECTA 
Article 61.- S'entén per "Obra per administració delegada o indirecta" la que  
convenen un Propietari i un Constructor perquè aquest últim, per comte  d'aquell i 
com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin  i es convinguin. 
Són, per tant, característiques peculiars de les "Obres per Administració  delegada o 
indirecte" les següents: 
 
a) Per part del Propietari, l' obligació d'abonar directament o per mitjà del  
Constructor totes les despeses inherents a la realització dels treballs  convinguts, 
reservant-se el Propietari la facultat de poder ordenar, bé per si  mateix o mitjançant 
l'Arquitecte Director en la seva representació, l'ordre i  la marxa dels treballs, l'elecció 
dels materials i aparells que en els  treballs han d'emprar-se i, a la fi, tots els 
elements que cregui necessaris  per regular la realització dels treballs convinguts. 
b) Per part del Constructor, l'obligació de portar la gestió pràctica dels  treballs, 
aportant els seus coneixements constructius, els mitjans auxiliars  que calguin i, en 
definitiva, tot allò que, en harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execució 
dels treballs, rebent per això del Propietari  un tant per cent (%) prefixat sobre 
l'import total de les despeses efectuades  i abonades pel Constructor. 
 
LIQUIDACIÓ D'OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
Article 62.- Per a la liquidació dels treballs que s'executin per administració delegada 



o indirecta, regiran les normes que amb aquesta  finalitat s'estableixin en les 
"Condicions particulars d'índole econòmica"  vigents en l'obra; en cas que no n'hi 
haguessin, les despeses d'administració  les presentarà el Constructor al Propietari, 
en relació valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els 
documents següents  conformats tots ells per l'Aparellador o Arquitecte Tècnic:  
a) Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el  document 
adequat que justifiqui el dipòsit o la utilització dels esmentats  materials en l'obra. 
b) Les nòmines dels jornals abonats, ajustades a allò que és establert en la  
legislació vigent, especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels  operaris 
de cada ofici i la seva categoria, acompanyant les esmentades nòmines  amb una 
relació numèrica dels encarregats, capatassos, caps d'equip, oficials i  ajudants de 
cada ofici, peons especialitzats i solts, guardians,  etc., que hagin treballat en l'obra 
durant el termini de temps al qual  corresponguin les nòmines que es presentin. 
c) Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de  retirada 
d'enderrocs. 
d) Els rebuts de llicències, impostos i altres càrregues inherents a l'obra  que hagin 
pagat o en la gestió de la qual hagi intervingut el Constructor, ja  que el seu 
abonament és sempre a compte del Propietari. 
A la suma de totes les despeses inherents a la pròpia obra en la gestió o  pagament 
de la quan hagin intervingut el Constructor se li aplicarà, si no hi  ha conveni 
especial, un quinze per cent (15 per 100), entenent-se que en  aquest percentatge 
estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat  preventius d'accidents, les 
despeses generals que originin al Constructor els  treballs per administració que 
realitzi el Benefici Industrial del mateix. 
 
ABONAMENT AL CONSTRUCTOR DELS COMPTES D'ADMINISTRACIÓ 
DELEGADA 
Article 63.- Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes  
d'Administració delegada, els realitzarà el Propietari mensualment segons els  
comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu delegat 
representant. 
Independentment, l'Aparellador o l'Arquitecte Tècnic redactarà, amb la  mateixa 
periodicitat, l'amidament de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost 
aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes per als  abonaments al Constructor 
sinó que s'hagués pactat el contrari contractualment. 
 
NORMES PER A L'ADQUISICIÓ DELS MATERIALS I APARELLS 
Article 64.- Malgrat això, les facultats que en aquests treballs per  Administració 
delegada es reserva el Propietari per a l'adquisició dels  materials i aparells, si al 
Constructor se l'autoritza per gestionar-los i  adquirir-los, haurà de presentar al 
Propietari, o en la seva representació a l'Arquitecte Director, els preus i les mostres 
dels materials i aparells  oferts, necessitant la seva prèvia aprovació abans 
d'adquirir-los. 
 
RESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR EN EL BAIX RENDIMENT DELS 
OBRERS 
Article 65.- Si l'Arquitecte Director advertís en els comunicats mensuals d'obra 
executada que preceptivament ha de presentar-li el Constructor, que els  rendiments 
de la mà d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra  executades fossin 



notablement inferiors als rendiments normals admesos  generalment per a unitats 
d'obra iguals o similars, li ho notificarà per  escrit al Constructor, amb la finalitat que 
aquest faci les gestions precises  per augmentar la producció en la quantia 
assenyalada per l'Arquitecte Director. Si un cop feta aquesta notificació al 
Constructor, en els mesos successius,  els rendiments no arribessin als normals, el 
Propietari queda facultat per resercir-se de la diferència, rebaixant-ne el seu import 
del quinze per cent  (15 per 100) que pels conceptes abans expressats 
correspondria abonar-li al  Constructor en les liquidacions quinzenals que 
preceptivament s'hagin  d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a un acord 
pel que fa als  rendiments de la mà d'obra, se sotmetrà el cas a arbitratge. 
 
RESPONSABILITATS DEL CONSTRUCTOR 
Article 66.- En els treballs d’Obres per Administració delegada" el Constructor només 
serà responsable dels defectes constructius que poguessin  tenir els treballs o 
unitats executades per ell i també els accidents o  perjudicis que poguessin 
sobrevenir als obrers o a terceres persones per no  haver pres les mesures 
necessàries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i 
exceptuant l'expressat a l'article 63 precedent,  no serà responsable del mal resultat 
que poguessin donar els materials i  aparells elegits segons les normes establertes 
en aquest article. En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor està 
obligat a  reparar pel seu compte els treballs defectuosos i a respondre també dels 
accidents o perjudicis expressats en el paràgraf anterior. 
 
EPÍGRAF 5: DE LA VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 
 
FORMES DIFERENTS D'ABONAMENT DE LES OBRES 
Article 67.- Segons la modalitat elegida per a la contractació de les obres i 
exceptuant que en el Plec Particular de Condicions econòmiques s'hi preceptui  una 
altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuarà així:  
1r. Tipus fix o tant alçat total. S'abonarà la xifra prèviament fixada com a  base de 
l'adjudicació, disminuïda en el seu cas a l'import de la baixa  efectuada per 
l'adjudicatari. 
2n. Tipus fix o tant alçat per unitat d'obra, el preu invariable del qual  s'hagi fixat a la 
bestreta, podent-ne variar solament el nombre d'unitats  executades. 
Previ amidament i aplicant al total de les unitats diverses d'obra executades,  del 
preu invariable estipulat a la bestreta per cadascuna d'elles, s'abonarà  al 
Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i ultimats  d'acord 
amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per 
l'amidament i valoració de les diverses unitats. 
3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en què es realitzi  i els 
materials diversos emprats en la seva execució d'acord amb les ordres de  
l'Arquitecte Director. S'abonarà al Contractista en idèntiques condicions al cas 
anterior. 4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que  el 
present "Plec General de condicions econòmiques" determina. 5è. Per hores de 
treball, executat en les condicions determinades en el  contracte. 
 
 
RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 
Article 68.- En cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o  en els 



"Plecs de Condicions Particulars" que regeixin en l'obra, formarà el Con Contractista 
una relació valorada de les obres executades durant els terminis  previstos, segons 
l'amidament que haurà practicat l'Aparellador. El treball executat pel Contractista en 
les condicions preestablertes, es valorarà aplicant al resultat de l'amidament general, 
cúbica, superficial,  lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra, 
els preus  assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a 
més  allò establert en el present "Plec General de Condicions econòmiques" 
respecte  a millores o substitucions de materials o a les obres accessòries i 
especials,  etc. 
Al Contractista, que podrà presenciar els mesuraments necessaris per estendre  
aquesta relació, l'Aparellador li facilitarà les dades corresponents de la  relació 
valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a l'objecte que,  dins del termini 
de deu (10) dies a partir de la data de recepció d'aquesta  nota, el Contractista pugui 
en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva  conformitat o fer, en cas contrari, 
les observacions o reclamacions que  consideri oportunes.  
Dins dels deu (10) dies següents a la seva recepció, l'Arquitecte Director acceptarà o 
refusarà les reclamacions del Contractista  si hi fossin, donant-li compte de la seva 
resolució i podent el Contractista,  en el segon cas, acudir davant el Propietari contra 
la resolució de  l'Arquitecte Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de  
Condicions Facultatives i Legals". 
Prenent com a base la relació valorada indicada en el paràgraf anterior,  l'Arquitecte 
Director expedirà la certificació de les obres executades. De l'import se'n deduirà el 
tant per cent que per a la constitució de la  finança s'hagi preestablert. 
El material emmagatzemat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del  
Propietari, podrà certificar-se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu  import, als 
preus que figuren en els documents del Projecte, sense afectar-los  del tant per cent 
de Contracta. 
Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes següent al període  al qual 
es refereixen, i tindran el caràcter de document i lliuraments a bon  compte, 
subjectes a les rectificacions i variacions que es deriven de la  liquidació final, no 
suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovació ni  recepció de les obres que 
comprenen. 
Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al  qual la 
valoració es refereix. En cas que l'Arquitecte Director ho exigís, les  certificacions 
s'estendran a l'origen. 
 
MILLORES D'OBRES LLIUREMENT EXECUTADES 
Article 69.- Quan el Contractista, inclòs amb autorització de l'Arquitecte Director, 
utilitzés materials de preparació més acurada o de  mides més grans que 
l'assenyalat en el Projecte o substituís una classe de  fàbrica per una altra de preu 
més alt, o executés amb dimensions més grans  qualsevol part de l'obra o, en 
general introduís en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificació que sigui 
beneficiosa a criteri de  l'Arquitecte Director, no tindrà dret, malgrat això, més que a 
l'abonament del que pogués correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb 
estricte  subjecció a la projectada i contractada o adjudicada. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA ALÇADA 
Article 70.- Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars  d'índole 
econòmica", vigent en l'obra, l'abonament dels treballs pressupostats  en partida 
alçada, s'efectuarà d'acord amb el procediment que correspongui  entre els que a 



continuació s'expressen: 
a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades  
mitjançant partida alçada, s'abonaran previ amidament i aplicació del preu  establert. 
b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran  preus 
contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels  similars contractats. 
c) Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la  partida 
alçada s'abonarà íntegrament al Contractista, exceptuant el cas que en  el 
Pressupost de l'obra s'expressi que l'import d'aquesta partida s'ha de  justificar, en 
aquest cas, l'Arquitecte Director indicarà al Contractista i amb anterioritat a 
l'execució, el procediment que s'ha de seguir per portar  aquest compte que, en 
realitat serà d'administració, valorant-ne els  materials i jornals als preus que figuren 
en el Pressupost aprovat o, en el  seu defecte, als que anteriorment a l'execució 
convinguin ambdues parts,  incrementant-se l'import total amb el percentatge que es 
fixi en el Plec de  Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i 
Benefici Industrial  del Contractista. 
 
ABONAMENT D'ESGOTAMENTS I ALTRES TREBALLS ESPECIALS NO 
CONTRACTATS 
Article 71.- Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres  treballs de 
qualsevol índole especial o ordinària, que per no haver estat  contractats no fossin 
per compte del Contractista, i si no fossin contractats  amb tercera persona, el 
Contractista tindrà l'obligació de fer-los i de pagar les despeses de tota mena que 
ocasionin, i li seran abonats pel Propietari  per separat de la Contracta. A més de 
reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li  abonarà juntament 
amb ells el tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec 
de Condicions Particulars. 
 
PAGAMENTS 
Article 72.- El Propietari pagarà en els terminis prèviament establerts. L'import 
d'aquests terminis correspondrà precisament al de les certificacions  d'obra 
conformades per l'Arquitecte- Director, en virtut de les quals es  verificaran els 
pagaments. 
 
ABONAMENT DE TREBALLS EXECUTATS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 
Article 73.- Efectuada la recepció provisional i si durant el termini de  garantia 
s'haguessin executat treballs, per al seu abonament es procedirà  així: 
1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i,  sense causa 
justificada, no s'haguessin realitzat pel Contractista al seu  temps, i l'Arquitecte 
Director exigís la seva realització durant el termini  de garantia, seran valorats els 
preus que figuren en el pressupost i abonats d'acord amb el que es va establir en els 
"Plecs Particulars" o en el seu  defecte en els Generals, en el cas que aquests preus 
fossin inferiors als  vigents en l'època de la seva realització; en cas contrari, 
s'aplicaran  aquests últims. 
2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparació de desperfectes  ocasionats per 
l'ús de l'edifici, degut a que aquest ha estat utilitzat durant  aquest temps pel 
Propietari, es valoraran i abonaran els preus del dia,  prèviament acordats. 
3r. Si s'han fet treballs per a la reparació de desperfectes ocasionats per  deficiència 
de la construcció o de la qualitat dels materials, no s'abonarà  per aquests treballs 
res al Contractista. 



EPÍGRAF 6:  DE LES INDEMNITZACIONS MÚTUES 
 
IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETARD NO JUSTIFICAT EN EL TERMINI 
D'ACABAMENT  DE LES OBRES 
Article 74.- La indemnització per retard en l'acabament s'establirà en un tant  per mil 
(X/00) de l'import total dels treballs contractats, per cada dia  natural de retard, 
comptats a partir del dia d'acabament fixat en el calendari  d'obra. Les sumes 
resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 
 
DEMORA DELS PAGAMENTS 
Article 75.- Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes  següent a 
què correspon el termini convingut, el Contractista tindrà a més el  dret de percebre 
l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per 100) anual,  en concepte d'interessos 
de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre l'import de l'esmentada 
certificació. 
Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini  d'un 
mes sense realitzar-se aquest pagament, tindrà dret el Contractista a la  resolució 
del contracte, procedint-se a la liquidació corresponent de les obres executades i 
dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin  les condicions 
preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la  necessària per a 
l'acabament de l'obra contractada o adjudicada. Malgrat l'expressat anteriorment, es 
refusarà tota sol·licitud de resolució  del contracte fundat en la demora de 
pagaments, quan el Contractista no  justifiqui que en la data de l'esmentada 
sol·licitud ha invertit en obra o en materials emmagatzemats admissibles la part de 
pressupost corresponent al  termini d'execució que tingui assenyalat al contracte. 

 

EPÍGRAF 7: VARIS 
 
MILLORES I AUGMENTS D'OBRA. CASOS CONTRARIS 
Article 76.- No s'admetran millores d'obra, només en el cas que  l'Arquitecte Director 
hagi manat per escrit l'execució de treballs nous o que  millorin la qualitat dels 
contractats, així com la dels materials i aparells  previstos en el contracte. 
Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas  
d'error en els mesuraments del Projecte, a no ser que l'Arquitecte Director  ordeni, 
també per escrit, l'ampliació de les contractades. En tots aquests casos serà 
condició indispensable que ambdues parts  contractants, abans de la seva execució 
o utilització, convinguin per escrit  els imports totals de les unitats millorades, els 
preus dels nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes 
aquestes millores o  augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats 
contractades. Se seguirà el mateix criteri i procediment, quan l'Arquitecte Director  
introdueixi innovacions que suposin una reducció apreciable en els imports de  les 
unitats d'obra contractades. 
 
UNITATS D'OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES 
Article 77.- Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, però  
acceptable segons l'Arquitecte Director de les obres, aquest determinarà el  preu o 
partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual s'haurà  de conformar 
amb l'esmentada resolució, excepte el cas en què, estant dins el  termini d'execució, 



s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb  condicions, sense excedir 
l'esmentat termini. 
 
ASSEGURANÇA DE LES OBRES 
Article 78.- El Contractista estarà obligat a assegurar l'obra contractada  durant tot el 
temps que duri la seva execució fins la recepció definitiva; la  quantia de 
l'assegurança coincidirà en cada moment amb el valor que tinguin  per Contracta els 
objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de 
sinistre, s'ingressarà en compte a nom del  Propietari, perquè amb càrrec al compte 
s'aboni l'obra que es construeixi, i a mesura que aquesta es vagi fent. El 
reintegrament d'aquesta quantitat al  Contractista es farà per certificacions, com la 
resta dels treballs de la  construcció. 
En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el 
Propietari podrà disposar d'aquest import per menesters  distints del de 
reconstrucció de la part sinistrada; la infracció del què  anteriorment s'ha exposat 
serà motiu suficient perquè el Contractista pugui  resoldre el contracte, amb 
devolució de fiança, abonament complet de despeses, materials emmagatzemats, 
etc., i una indemnització equivalent a l'import dels  danys causats al Contractista pel 
sinistre i que no se li haguessin abonat,  però sols en proporció equivalent a allò que 
representi la indemnització  abonada per la Companyia – 
Asseguradora, respecte a l'import dels danys causats  pel sinistre, que seran taxats 
amb aquesta finalitat per l'Arquitecte Director. 
En les obres de reforma o reparació, es fixarà prèviament la part d'edifici  que hagi 
de ser assegurada i la seva quantia, i si res no es preveu,  s'entendrà que 
l'assegurança ha de comprendre tota la part de l'edifici  afectada per l'obra. 
Els riscos assegurats i les condicions que figuren a la pòlissa o pòlisses  
d'Assegurances, els posarà el Contractista, abans de contractar-los, en  
coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la seva prèvia  
conformitat o objeccions. 
 
CONSERVACIÓ DE L'OBRA 
Article 79.- Si el Contractista, tot i sent la seva obligació, no atén la  conservació de 
l'obra durant el termini de garantia, en el cas que l'edifici  no hagi estat ocupat pel 
Propietari abans de la recepció definitiva,  l'Arquitecte Director, en representació del 
Propietari, podrà disposar tot el que calgui perquè s'atengui la vigilància, neteja i tot 
el que s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per 
compte de la  Contracta. 
En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en 
el cas de resolució del contracte, està obligat a deixar-ho desocupat i  net en el 
termini que l’Arquitecte Director fixi. Després de la recepció provisional de l'edifici i 
en el cas que la conservació  de l'edifici sigui a càrrec del Contractista, no s'hi 
guardaran més eines,  útils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la 
vigilància i  neteja i pels treballs que fos necessari executar. 
En tot cas, tant si l'edifici està ocupat com si no, el Contractista està  obligat a revisar 
i reparar l'obra, durant el termini expressat, procedint en  la forma prevista en el 
present "Plec de Condicions Econòmiques". 

 
UTILITZACIÓ PEL CONTRACTISTA D'EDIFICIS O BENS DEL PROPIETARI 
Article 80.- Quan durant l'execució de les obres el Contractista ocupi, amb la  



necessària i prèvia autorització del Propietari, edificis o utilitzi materials  o útils que 
pertanyin al Propietari, tindrà obligació d'adobar-los i  conservar-los per fer-ne 
lliurament a l'acabament del contracte, en estat de  perfecta conservació, reposant-
ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret  a indemnització per aquesta reposició 
ni per les millores fetes en els  edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. En el 
cas que en acabar el contracte i fer lliurament del material, propietats o  edificacions, 
no hagués acomplert el Contractista amb allò previst en el  paràgraf anterior, ho 
realitzarà el Propietari a costa d'aquell i amb càrrec a  la fiança. El present Plec 
General es subscriu en  prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en 
quatre exemplars, un per cada una de les parts, el tercer per l'Arquitecte Director i  el 
quart per l'expedient del Projecte dipositat en el Col·legi d'Arquitectes  el qual es 
convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o  discrepàncies. 

 

 

 

 

 
Roda de Berà, Novembre de 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Josep Elias Payán, Arquitecte. 



PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE RODA DE BERÀ 
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2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
DOC III. PLEC DE CONDICIONS 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL DE RODA DE 
BERÀ 

 

 

1. Objecte de les obres. 

És objecte del present document descriure i valorar la intervenció a realitzar. L'actuació té  com 
objecte la construcció d'un magatzem adossat al Poliesportiu Municipal. 

 

2. Àmbit d’actuació. 

La intervenció es realitza en una superfície de 166,50 m2. L'àmbit de la intervenció es situa en àmbit 
de sòl urbà, dins el recinte del Poliesportiu Municipal i l'Ajuntament. 

 

3. Descripció de les necessitats a satisfer i les actuacions a realitzar per cobrir-les. 

En l'emplaçament de l'edifici no hi ha actualment cap edificació. El terreny de l'àmbit d'intervenció és 
pràcticament pla. 

Es proposen les següents actuacions: 

• Arrencada d'elements d'urbanització per a la construcció del magatzem i pilars del porxo. 

• Moviments de terres per a rases de fonamentació, instal·lacions i drenatge del mur de 
contenció. 

• Fonamentació i estructura. 

• Façanes i coberta. 

• Sistema d'acabats, fusteries i serralleria 

• Instal·lacions d'electricitat, enllumenat, sanejament pluvial i protecció contra incendis. 

• Reconstrucció d'elements d'urbanització i ampliació de l'escala exterior existent. 

 

4. Plecs de prescripcions tècniques. 

Per a l'execució de les obres regiran el plec de prescripcions tècniques que figuren al projecte i el 
present document. 

 

5. Preus contradictoris. 

Si fos precís fixar nous preus per a materials i obres no contemplats al projecte, s’estableix com a 
referència la base de preus de l’ITEC, d’acord amb els següents paràmetres: 

Àmbit de preus: Tarragona 

Data de preus: Gener 2018 



 
 

 

Variació de preus segons el volum: Urbanització PEM 0,402 M euros 

PEC amb 13% de despeses general i 6% de Benefici industrial. 

Als preus els hi serà d’aplicació la baixa de la Contracta. 

 

6. Organització dels treballs i equips. 

• L’empresa adjudicatària posarà a disposició un encarregat d’obra amb una dedicació 
exclusiva al contracte durant l’execució dels treballs. 

• L’empresa adjudicatària aportarà la resta de personal necessari per portar a terme els treballs 
especificats en aquest plec i el projecte. 

• El personal depenent de l’empresa adjudicatària, durant l’horari de treball portarà identificació 
de l’empresa. En aquest sentit, els vehicles utilitzats per les feines duran el logotip o indicatiu 
de l’empresa. Així mateix, l’empresa adjudicatària vetllarà per que el personal mantingui una 
presència que no desdigui a l’usuari, ni a l’empresa ni al propi Ajuntament. Alhora el 
contractista serà responsable de la cortesia dels seus operaris i posarà remei a qualsevol 
inadequat o mal comportament d’aquests. 

• Materials: L'adjudicatari haurà d'acreditar la procedència dels materials que es puguin utilitzar, 
aportant les mostres, certificats i dades necessàries, els quals hauran de complir amb les 
característiques del Plec de Prescripcions Tècniques del projecte. Tanmateix pel responsable 
del contracte es reservarà el dret a rebutjar el material que no consideri adient per la feina 
requerida. Així mateix pel responsable del contracte es reservarà el dret de subministrar 
qualsevol material que pugui posseir o adquirir. 

• Maquinària i transport: L'empresa adjudicatària aportarà tots els vehicles i màquines 
necessàries per tal de realitzar adequadament totes les funcions o tasques previstes d'acord 
amb la oferta feta, així com pels subministres, segons el bon ús i costum de la professió. Els 
vehicles i les màquines que s'utilitzen tindran les condicions requerides per al fi que es 
destinen, tant pel que respecte a la seguretat així com les conveniències d'estètica i 
condicions sanitàries, complint les exigències de l'Ajuntament pel que fa a la seva identificació 
col·locant distintius amb les característiques que s'indiquin en llocs visibles de les mateixes. 
Tot el material, tant vehicles com a maquinària, es trobarà en perfecte estat d'utilització i 
conservació.  

L'adjudicatari haurà d'aportar quants complements o accessoris es precisin per a una bona 
realització del servei i disposarà de les reserves corresponents per poder complir amb els 
terminis fixats en la planificació de les obres. Tots ells hauran de trobar-se en perfecte estat 
de conservació i neteja en tot moment, a partir del primer dia de l'inici de les obres. Quedarà 
prohibit l'acopi de terres i runa a la vorera o calçada si no és per la seva utilització com a 
material de reblert o imminent transport a l’abocador. 

• Mitjans auxiliars i eines: L'empresa adjudicatària aportarà tots els mitjans auxiliars i eines 
necessàries per tal de realitzar els treballs objecte d'aquest plec, així com tot el suport 
informàtic necessari requerit pel responsable del contracte per dur a terme el seguiment i 
certificació dels treballs. Les instal·lacions fixes o mòbils i magatzems hauran de complir amb 
les normatives vigents mediambientals i de seguretat i salut en el treball. 
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7. Programació dels treballs. Terminis i incompliment. 

L’adjudicatària de les obres presentarà el programa d’execució dels treballs, el qual haurà de ser 
validat pel director de les obres. 

El termini d’execució de les obres és de sis mesos. Podrà ser prorrogable per causa d’incidències 
climatològiques o força major. Per donar lloc a la pròrroga del termini d’execució, el supòsit de força 
major ha de ser comunicat mitjançant un escrit adreçat al president de la corporació, en el moment de 
produir-se, per tal que pugui apreciar-se si la causa és justificada i, així, concedir la pròrroga en el 
termini d’execució. 

L’incompliment del termini fixat podrà ser objecte de sanció econòmica, d’acord amb el plec de 
condicions administratives, o la corporació contractant pot optar per la resolució del contracte. 

 

8. Horaris. 

Els treballs es realitzaran el dies laborables i dissabtes no festius, de 8 del matí a les 20 hores. 

L’encarregat de les obres estarà dins l’horari de les obres en plena disposició per atendre 
telefònicament o en persona. 

 

9. Control de qualitat. 

L’adjudicatària de les obres estarà obligada a realitzar els assaigs i controls establerts en el projecte. 
La direcció facultativa podrà ordenar de forma justificada altres controls suplementaris per causa 
d’incidències imprevistes que també hauran de ser assumides per l’adjudicatària. Les operacions de 
control de qualitat es realitzaran per laboratoris homologats. 



 
 

 

 

10. Recepció de les obres. As-built. 

Una vegada acabada l’obra, el fet es comunicarà per escrit al responsable del contracte i a la direcció 
facultativa. Fetes les comprovacions i inspeccions necessàries, la direcció facultativa emetrà el 
certificat final de les obres. Un cop emès, es sol·licitarà per l’adjudicatària l’acta de recepció de les 
obres. 

Tanmateix, en el període de 12 mesos a partir de la recepció del treball fet, el responsable del 
contracte podrà exigir la des-construcció i conseqüent construcció, sense cap cost a l'Ajuntament, de 
les obres o unitats d'obra que consideri defectuoses o mal executades, encara que haguessin estat 
certificades o abonades. 

Les ordres que, per mitjans de tota mena, se li facin a l'adjudicatari per part del responsable del 
contracte, seran de caràcter obligatori i immediat.  

A requeriment del responsable del contracte i en aquelles actuacions que consideri convenient, 
l'adjudicatari estarà obligat a presentar, en e| termini màxim de 30 dies naturals, un plànol fi d'obra 
("as-built") en suport paper i informàtic d'acord a les especificacions que fixi pel responsable del 
contracte. Aquesta documentació no podrà ser repercutida com a despesa d'obra. 

L’ incompliment d’aquestes ordres, així com el que marca el Plec de Condicions Tècniques serà motiu 
de falta. Per la graduació de les faltes, sanció i procediment, s'estarà al que s'estableix en el Plec de 
Condicions Administratives Particulars. 

 

11. Resolució d’incidències tècniques 

D’existir discrepàncies de caràcter tècnic entre el responsable del contracte i el contractista, en ordre 
a la interpretació del projecte i la seva realització, seran resoltes per la Corporació amb caràcter 
immediatament executiu en ús de la prerrogativa d’interpretació dels contractes que la legislació 
vigent li confereix. 

Si el contractista formalitzés la seva discrepància mitjançant escrit presentat al Registre General de la 
Corporació, i transcorreguessin 15 dies hàbils sense haver recaigut resolució expressa al respecte, 
s'entendrà desestimada la petició. 

 

12. Altres obligacions de l’adjudicatari 

L'empresa adjudicatària serà responsable de l'exacte acompliment de la totalitat dels treballs 
contractats i, per tant, d'aquells que realitzin els treballadors que per a ell efectuïn subministres o 
treballs pels quals haurà de respondre en cas d'incompliment. 

Anirà a càrrec del contractista la senyalització i tancament de l'obra, evitar l'estacionament, protegir 
els vianants, evitar la circulació de vehicles per l'obra i tot allò que li requereixi pel responsable del 
contracte pel bon funcionament de l'obra. 

Es retiraran tots els residus i runes resultants dels treballs fets, disposant a aquest efectes dels 
mitjans necessaris per a la seva recollida, transport i disposició a l'abocador, considerant-se inclosa 
aquesta operació en el preu ofertat, sigui quina sigui la quantitat i l'origen dels mateixos. 

Pel responsable del contracte serà informada del destí de les restes de materials, runes i residus 
originats per les obres i podrà exigir canvis en el sistema i destí de la seva disposició. No es podran 
acopiar terres ni runa a la via pública si no són terres destinades a un reblert immediat, atenent 
especialment la seguretat dels usuaris de la via pública i garantint el seu normal ús. Les terres o 
runes seran dipositades en contenidors, saques o directament sobre camió per al seu posterior 
transport a abocador. 



 
 

 

Queda expressament prohibit i serà motiu de sanció, abocar en els contenidors i papereres destinats 
a la neteja pública qualsevol material que es produeixi com a conseqüència del desenvolupament 
dels treballs del contracte. Si l'empresa adjudicatària no retirés aquest materials dins d'un termini 
màxim de 24 hores, seran retirats per encàrrec del responsable del contracte a altra empresa, les 
despeses corresponents aniran a càrrec de l'empresa adjudicatària, sense perjudici de les 
responsabilitats a que donin lloc. 

En determinades situacions de restriccions d'aigua, prèvia comunicació de la Direcció Facultativa, i 
com a mesura de prevenció per tal d'assegurar al màxim els usos de l'aigua per a l'abastament de la 
població davant de l'escenari de sequera, l'adjudicatari no podrà utilitzar l'aigua potable de la xarxa 
pública i l'ús i transport de l'aigua necessària anirà a càrrec seu. 

L'adjudicatari vetllarà per la protecció de la jardineria de la zona d'influència de les obres, establint les 
mesures necessàries per la seva conservació. L'adjudicatari col·locarà al seu càrrec els cartells 
informatius, retolació per desviament de trànsit, prohibit aparcar i resta d'elements de senyalització i 
informatius que requereixi pel responsable del contracte. 

Seran a càrrec del contractista la retirada de les restes u objectes que hi puguin haver a l’àmbit 
d’actuació abans de l'inici de les obres (arbres, arbustives, tancaments existents, deixalles, runes, 
etc.). 

Els treballs es realitzaran amb el màxim respecte al medi, de manera ordenada, contínua i 
progressiva.  

S'haurà de controlar la generació de pols durant les feines d'excavació, mitjançant reg. 

Caldrà netejar les rodes dels camions durant les tasques d'excavació perquè no deixin roderes a 
l'asfalt, que puguin originar riscos per a la circulació dels vehicles i en especial les motocicletes i 
bicicletes.  

En el cas que per causes sobrevingudes es deixin roderes i restes de terres i fangs en l’entorn, es 
netejaran diàriament amb una escombradora els carrers afectats per les roderes. 

Seran a càrrec del contractista el subministrament i la instal·lació d'un màxim de 2 cartells o rètols 
corresponents a les subvencions que l'Ajuntament tingui sol·licitades o pugui sol·licitar per a aquestes 
obres, segons les especificacions que cada entitat convocant de la subvenció estableixi. Aquest 
cartells o rètols s'ubicaran on prescrigui la direcció facultativa i es mantindran en bon estat de 
conservació i neteja durant tota la durada de l'obra. 

A tot element que hagi de ser substituït o reparat en aplicació de la garantia li tornarà a comptar un 
any de garantia des de el moment en què es substitueix o repara. 

En cas que el contractista consideri oportú proposar alguna millora en les solucions constructives o 
materials previstes al projecte, aquesta haurà de ser aprovada prèviament pel director de les obres. 
En cap cas, la millora podrà repercutir en un increment del cost de les obres.  



 
 

 

 

13. Certificacions 

Per part de la direcció facultativa s’emetrà certificació d’obra mensual. La certificació indicarà les 
partides d’obra, amb els amidaments i a les que s’aplicarà els preus unitaris de referència del projecte 
o preus contradictoris aprovats. A aquestes partides se’ls hi deduirà la baixa d’adjudicació i se li 
afegirà el 13% en concepte de despeses generals i el 6% de benefici industrial. 

L’import total certificat serà el resultat d’aplicar a la corresponent relació valorada l’impost sobre el 
valor afegir (IVA) al tipus vigent. 

 

14. Seguretat i Salut. 

• Obligacions de l’adjudicatari en relació a la seguretat i salut dels treballadors. 

L'empresa adjudicatària ve obligada a tenir elaborat una Avaluació de riscos laborals i un Pla de 
Prevenció conforme a la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de riscos Laborals, i les que 
es puguin derivar del seu desplegament, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat 
i salut. 

Igualment l'adjudicatari està obligat a elaborar un Pla de seguretat i salut en aplicació a l'estudi de 
seguretat, conforme el que disposa a tal efecte el Reial Decret 1627/97, de 24 d'octubre, pel que 
s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. El pla de 
seguretat i salut haurà de ser aprovat pel Director de les Obres com a requisit indispensable per a 
l'inici de les obres. Tot el personal, a l'inici dels treballs o quan s'incorpori, haurà rebut de la seva 
empresa la informació de riscos i les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves 
tasques. 

L'empresa adjudicatària ha d'acreditar que el seu personal ha rebut informació en matèria de 
seguretat i salut. Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari per als primers auxilis al 
lloc de treball o a la furgoneta o camió que s'utilitzi. La farmaciola es revisarà setmanalment i es 
reposarà immediatament el material, consumit. 

S'haurà d'informar a tots els treballadors per escrit de l'emplaçament més proper dels diversos 
centres mèdics on avisar, o si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i 
efectiu. 

 

• Obligacions de l’adjudicatari en relació a la seguretat i salut dels tercers. 

Són riscos enfront a tercers aquells que es poden produir en les proximitats de l'obra o de l'actuació 
que afectin a persones no pertanyents a la concessió, i aquells riscos propis dels treballs a realitzar 
que poden arribar a ser causa d'accidents per una incorrecta senyalització o protecció. 

La senyalització d'obres estableix tres principals objectius: informar de l'existència i naturalesa de 
l'obra als ciutadans, ordenar la circulació de vehicles i vianants afectats per les tasques o l'obra i 
garantir la seguretat dels vehicles i vianants, i dels personal propi de l'obra. Aquesta senyalització 
complirà en tot moment la normativa vigent de senyalització de seguretat i salut al treball (Reial 
Decret 485/1997, de 14 d'abril), i senyalització d'obres de carreteres (M.O.P.T. i M.A. Norma de 
Carreteres 8.3 - IC). 



 
 

 

 

15.  Gestió de residus. 

L’adjudicatari serà responsable de la retirada selectiva de tots els residus resultants dels treballs fets, 
disposant a aquest efectes dels mitjans necessaris per a la seva recollida, transport i disposició a 
l’abocador, considerant-se inclosa aquesta operació en el preu ofertat, sigui quina sigui la quantitat i 
l'origen dels mateixos. 

L’adjudicatari d’acord amb el Pla de residus, haurà d’aportar a l'Ajuntament, els comprovants o 
resguards conforme ha seguit el procediment marcat per la gestió de residus. 
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B - MATERIALS 
B0 - MATERIALS BÀSICS 
B01 - LÍQUIDS 
B011 - NEUTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0111000. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 

- Confecció de formigó 

- Confecció de morter 

- 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 aigü es de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons 

sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes 

aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 

Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia 

central de formigó , sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat 

sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L’ aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap 
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la 
protecció de l’armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 

antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que 

acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  

- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 

     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 

     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 

     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 

- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 

Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 

- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 

- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l’obra i si no es tenen antecedents de l’ aigua que es vol utilitzar, o es 
tenen dubtes, s’ha d’analitzar l’aigua per determinar: 
- Exponent d’hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d’utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà  obligatori realitzar 
els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó 
preparat o de prefabricats, s’ha de  disposar la realització dels assajos en laboratoris 
contemplats en l’apartat 78.2.2.1 de la EHE, per tal de comprovar el compliment de les 
especificacions de l’article 27 de la EHE. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se 
la presa de mostres segons la UNE 83951. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’ha d’acceptar l’ aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amasat ni pel 
curat. 
 
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
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: 

     - De pedra calcària 

     - De pedra granítica 

- Sorra per a confecció de morters 

- Sorra per a reblert de rases amb canonades 

- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El contractista ha de sotmetre a l’aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s’han 

d’obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregué s convenients o que 

li fossin requerits pel Director d’Obra, entre d’altres: 

- Classificació geològica. 
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- Estudi de morfologia. 

- Aplicacions anteriors. 

La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un 

control massa freqü ent 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 mé s 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 à rids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE 

Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A 

més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 

adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de 

requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d’impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 

     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de 

la EHE. 

SORRA 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, dolomí 
tic; 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 
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Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 

- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d’ exposició H o F, i l’àrid fi tingui una absorció d’aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d’alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar  reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s’ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogrà fic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig 
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha 
de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l’àrid fi, ha d’estar compresa dins del fus següent:  

������������������������������������������������������������������������������ 
�        �      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 83-130): 

- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 

- Resta de casos: <= 0,3% en pes 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
��������������������������������������������������� 
�  Tamís    �  Percentatge en  �   Condicions     � 
� UNE 7-050 �  pes que passa   �                  � 
�   mm      �    pel tamís     �                  � 
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��������������������������������������������������� 
�   5,00    �        A         �      A = 100     � 
�   2,50    �        B         �  60 <= B <= 100  � 
�   1,25    �        C         �  30 <= C <= 100  � 
�   0,63    �        D         �  15 <= D <= 70   � 
�   0,32    �        E         �   5 <= E <= 50   � 
�   0,16    �        F         �   0 <= F <= 30   � 
�   0,08    �        G         �   0 <= G <= 15   � 
��������������������������������������������������� 
�  Altres   �                  �  C - D <= 50     � 
�   condi-  �                  �  D - E <= 50     � 
�   cions   �                  �  C - E <= 70     � 
��������������������������������������������������� 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 

 Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 

 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 quí 

mica sota les condicions mes desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc 

d’utilització. 

No han de donar lloc, amb l’aigua, a dissolucions que puguin  causar danys a estructures, 

capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d’aigua. 

S’ha considerat que l’ús serà el reblert de rases amb canonades. 

Per a qualsevol utilització diferent d’aquesta, es requereix l’acceptació expressa de la 

direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin  que es compleixen 

les condicions requerides per l’us al que es pretén destinar. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Cada remesa de sorra s’ ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 

Les sorres de tipus diferents s’han d’emmagatzemar per separat. 
Els àrids s’han d’emmagatzemar  de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i 
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana 
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un 
terreny sec i net destinat a l’apilament dels àrids. Les sorres d’altres tipus s’han 
d’emmagatzemar per separat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE  DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
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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 per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents 

dades: 

- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l’àrid subministrat. 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 

conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 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 conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de 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 conformitat del fabricant  

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha 

d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 

d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certificació 

- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d’indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d’emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l’exigit en el marcatge 
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- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi à rids 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 la EHE. 

En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat 

d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les 

especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE. 
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l’à rid, 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 per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut de Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d’aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d’identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s’hagi realitzat l’ apilament, s’ha de realitzar una inspecció visual, i si es 
considera necessari, s’han de prendre mostres per realitzar els 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’haura n de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s’han d’utilitzar àrids fins els quals l’ equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica 
d’exposició 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomí tiques 
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 segü ent: 
- 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 
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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’ú s no estructural. 
 
 
B033 - GRAVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0331300,B0331020,B033R500. 

 
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 cregué s 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 freqü ent dels materials que se n’extraguessin. 

CARÁCTERÍSTIQUES 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. 

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) 
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Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l’ article 28 de la EHE. A 

més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser 

adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sè rie de 

requisits: 

- Dimensió mínima permesa =  4 mm 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 0,6% 

- Terrossos d’argila per a un formigó amb 100% d’àrid reciclat:  <= 0,25% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb menys del 20% d’àrid reciclat:  <= 7% 

- Absorció d’aigua per a un formigó amb més del 20% d’àrid reciclat:  <= 5% 

- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 

- Continguts màxims d’impureses: 

     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 

     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 

     - Asfalt:  <= 1% del pes 

     - Altres:  <= 1,0 % del pes 

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l’article 28 de 

la EHE. 

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 quí 

mica sota les condicions mes 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 resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o 

Iib 

- Protecció de cobertes 

- Bases i subases de paviments 

GRANULATS RECICLATS MIXTES: 

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels 

elements massissos > 1600 kg/m3. 

Contingut de ceràmica:  <= 10% en pes 

 Contingut total de matxuca de formigó + maó + 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: 
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- 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, dolomí 
tic; Q, 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 peç a 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 mé s 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: 
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- 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 de 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% 

Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 

- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 

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 petrogrà fic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d’aquest estudi es dedueix la 
possibilitat de reactivitat àlcali – sílice o àlcali – silicat, s’ha de realitzar l’assaig 
descrit a la UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali – carbonat, s’ha 
de realitzar l’ assaig descrit a la UNE 146.507 EX Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s’utilitzaran à rids procedents de roques 
toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, 
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a la EHE 

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 (tamí s 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 
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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 le s següents 
condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents 
condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de uniformitat:  F60/F10 < 4 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir le s següents 
condicions: 
- Mida màxima de l’àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient de 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-IC: 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 per el subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents 

dades: 

- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE  o indicació d’autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 

- Nom de la cantera o planta subministradora en cas de material reciclat 

- Data del lliurament 

- Nom del peticionari 

- Designació de l’àrid segons l’article 28.2 de la EHE 

- Quantitat de granulat subministrat 

- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l’àrid subministrat. 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 

conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de 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 conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i 

altres treballs d'obres públiques de 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 conformitat del fabricant  

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha 

d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 

d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Número d’identificació de l’organisme de certificació 

- Nom o marca d’identificació i direcció del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 

- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 

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

En el cas d’àrids d’autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d’aportar un certificat 

d’assaig, de com a màxim tres mesos d’ antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 

contemplats en l’article 78.2.2.1 de la EHE, que verifiqui el compliment de les 

especificacions de l’àrid subministrat respecte l’article 28 de la EHE. 
La DF ha de pode r valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de 
suficient informació, podrà determinar l’execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l’à rid, 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 per el garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes 
específic 2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- 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 procedè ncia i qualitat 
corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedè ncia 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’à rids 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: 
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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. 
 
 
B035 - PALETS DE RIERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0351000. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Palet de riera procedent de roques dures i sense porus. 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d’un jaciment natural. 
- Palet de riera procedent de roques dures i sense porus. 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El granulat ha de tenir forma arrodonida, i ha de ser net, resistent i de granulometria 
uniforme; no ha de tenir pols, brutícia, argila, margues o altres matèries estranyes. No s’han 
de descompondre per l’acció dels agents climatològics. La seva mida ha d’estar compresa entre 
16 i 32 mm i ha de formar una capa d’un gruix igual a 5 cm com a mínim. S’ha d’establir el 
llast de grava adequat en cada part de la coberta en funció de les diferents zones d’exposició 
en la mateixa. 
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.  
 
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 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

- Control de l’origen del material: recepció del informe del jaciment. 

- Abans de començar l’obra, o quan hagi canvi de procedè ncia del material, es realitzaran els 

següents assaigs d’identificació del material, amb una freqüència de 1 cada 10 m3: 

     - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 

     - Coeficient de neteja (UNE-EN 13043). 

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. 
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INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d’identificació  han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 
 
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0512401. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, 

amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació , endureix i un 

cop endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 

S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 

- Ciments comuns (CEM) 

- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 

- Ciments blancs (BL) 

- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra 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. 

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 te mps 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 
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- 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  � 
�������������������������������������������������������� 
� 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 durab 

ilitat 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. 
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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, quí miques i de durabilitat 

que han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als 

ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1. 

La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir 

el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X)  són les mateixes que les especificades per al 

ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 

CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 

D’acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d’octubre i L’ Ordre Ministerial de 17 de gener de 

1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 

Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l’aigua de mar segons el 

tipus, subtipus i addicions: 
�������������������������������������������������������� 
�       Denominació                     � Designació   � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment pòrtland                       �      I       � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment pòrtland amb escòria           �    II/A-S    � 
�                                       �    II/B-S    � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment pòrtland amb fum de sílice     �    II/A-D    � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment pòrtland amb Putzolana         �    II/A-P    � 
�                                       �    II/B-P    � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment pòrtland amb cendres           �    II/A-V    � 
� volants                               �    II/B-V    � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment amb escòries de                �    III/A     � 
� forn alt                              �    III/B     � 
�                                       �    III/C     � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment putzolànic                     �    IV/A      � 
�                                       �    IV/B      � 
�������������������������������������������������������� 
� Ciment compost                        �  CEM V/A     � 
�������������������������������������������������������� 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, quí 

miques 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 intempè rie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 
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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+: Certificació de Conformitat CE  

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’ anar acompanyat de la següent informació com a 

mínim: 

- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de 

producció 

- nom o marca distintiva d’identificació i adreça enregistrada del fabricant 

- número del certificat CE de conformitat 

- les dues últimes xifres de l’any en que el fabricant va posar el marcatge CE 

- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 

prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 

- referència a la norma armonitzada corresponent 
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- 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 de 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 de 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 
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- 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 sot metre 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’ú s de ciments d’anteriors remeses. 

En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l’obra i cada 200 t de ciment de la 

mateixa designació i procedència durant l’execució, assaigs d’acord amb l’establer en els 

Annexes 5 i 6 de la RC-08. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres es prendran segons l’indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a 

assaig s’extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la 

composició, l’altre per els assaigs físics, mecànics i químics i l’altre per 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’ú s 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 rep etiran els assaigs 

per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l’acopi existent a obra. S’acceptarà el lot 

únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 

 
 
B052 - GUIXOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0521100,B0521200. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a 

modificar les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua, 

densitat o altres. 

S’han contemplat els tipus de guixos següents: 

- Conglomerants a base de guix 

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

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

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

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

S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ: 

Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):  

- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  => 1,0 N/mm2 

- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  => 1,0 N/mm2 

- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 1 N/mm2 

Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1): 

- Guix de construcció d’aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2 

- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2 

- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2 

Temps d’inici d’adormiment: 

- Guix de designació B1 d’aplicació manual:  > 20 minuts 

- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts 

- Guix de designació C6:  > 20 minuts 
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s’han de 
designar  de la següent manera: 
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació  de la norma UNE-EN 13279-1 
- Referència a la norma EN 13279-1 
- Identificació segons la norma EN 13279-1 
- Resistència a compressió 

 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” 

- 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 
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GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ: 

UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la 

construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones. 

UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la 

construcción. 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: 

 +---------------------------------------------------------------------------------+ 

¦ Producte   ¦             Ús previst               ¦ Característiques  ¦ Sistema ¦ 

¦------------¦--------------------------------------¦-------------------¦---------¦ 

¦            ¦ En parets, envans, sostres, revest.  ¦   Reacció al foc  ¦   3/4   ¦ 

¦  Guix de   ¦ segons procedeixi, p/protecció       ¦-------------------¦---------¦ 

¦construcció ¦ davant del foc d'elements estruct.   ¦                   ¦         ¦ 

¦i conglom. a¦ i/o compartimentació davant del foc  ¦      Altres       ¦    4    ¦ 

¦base de guix¦ en edificis.                         ¦                    ¦         ¦ 

¦  per a la  ¦--------------------------------------¦-------------------¦---------¦ 

¦construcció ¦ En parets, envans, sostres, revest.  ¦                   ¦         ¦ 

¦            ¦ segons procedeixi, en situacions i   ¦       Tots        ¦    4    ¦ 

¦            ¦ usos no mencionats anteriorment      ¦                   ¦         ¦ 

+---------------------------------------------------------------------------------+ 

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: 

+---------------------------------------------------------------------------------+ 

¦ Producte   ¦        Ús previst                  ¦ Característiques    ¦ Sistema ¦ 

¦---------------------------------------------------------------------------------¦ 

¦ Adhesius a ¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc      ¦   3/4   ¦ 

¦base de guix¦ cificacions de reacció al foc      ¦-------------------------------¦ 
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¦  p/plaques ¦                                    ¦ Altres              ¦    4    ¦ 

¦guix laminat¦--------------------------------------------------------------------¦ 

¦i transform.¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦                     ¦         ¦ 

¦plaques guix¦ nats anteriorment                  ¦ Tots                ¦    4    ¦ 

¦  laminat   ¦                                    ¦                     ¦         ¦ 

+---------------------------------------------------------------------------------+ 

El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la 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 començ ar 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 102-032) 

- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102-032) 

- Contingut de sulfats de calci (UNE 102-037) 

- Exponent d’hidrogen pH (UNE 102-032) 

- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2) 

- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2) 

- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2) 

- Índex de puresa: (UNE 102-032) 

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva repr 

esentativitat, 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 la 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 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'acopi existent a l'obra. Si un 

qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà  tot l'acopi i es faran tots els 

assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a l'obra. 
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B053 - CALÇS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0532310. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, compost principalment per òxids o 

hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de 

silici, ferro i alumini. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Calç amarada en pasta CL 90 

- Calç aèria CL 90 

- Cal hidràulica natural NHL 2 

- Cal hidràulica natural NHL 3,5 

- Cal hidràulica natural NHL 5 

CALÇ AMARADA EN PASTA: 

Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per 

obtenir una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini. 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

CALÇ AÈRIA CL 90: 

Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 

Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2):  >= 90% en pes 

 Contingut de MgO (UNE-EN 459-2):  <= 5% en pes 

 Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  <= 2% en pes 

 Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2):  <= 4% en pes 

 Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2) 

- Material retingut al tamís 0,09 mm:  <= 7% 

- Material retingut al tamís 0,2 mm:  <= 2% 

 Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2) 

- Pastes amarades:  Passa 

- Altres calçs: 

     - Mètode de referència:  <= 20 

     - Mètode alternatiu:  <= 2 

Densitat aparent per a calç en pols (UNE-EN 459-2) Da:  0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3 

Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h): 

- Pastes amarades:  45% < h < 70% 

- Altres calçs:  <= 2% 

 Requisits de reactivitat i granulometria: 

- Retingut pel tamí s de 3 mm:  0% 

- Retingut pel tamís de 2 mm: <=5% 

- Reactivitat amb aigua t’60ºC: <= 15 min. 

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 

Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2):  =< 3% en masa 

(un contigut de SO3 > 3% i < 7% es admissible, amb la condició de que l’estabilitat sigui 

confirmada després de 28 dies de conservació en aigua, segons l’ assaig donat en la norma UNE-

EN 196-2) 

Contingut de calç  lliure (UNE-EN 459-2): 

- Calç del tipus NHL 2:  >= 15% en pes 

- Calç del tipus NHL 3,5:  >= 9% en pes 

- Calç del tipus NHL 5:  >= 3 % en pes 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: S’ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de medis pneumàtics o 
mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d’em magatzematge. Aquestes han de ser 
estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament ha de poder 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 
 

UNE-EN 459-1:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 

criterios de conformidad. 

UNE-EN 459-1/AC:2002 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y 

criterios de conformidad. 

UNE-EN 459-2:2002 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 

UNE-EN 459-3:2002 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad. 
 
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 morters de fàbrica, revestiments interiors i exteriors i 

altres productes de construcció:   

     - Sistema 2: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  
Per a cada remesa caldrà un albarà  amb una documentació annexa i un full de característiques. 

A l’embalatge, o be a l’albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent 

informació: 

- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 

- Referència a la norma UNE-EN 459-1 

- Designació de la calç segons l’apartat 4 de l’esmentada norma 

- Data de subministrament i de fabricació 

- Designació comercial i tipus de cal. 

- 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 la UNE EN 459-1 
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     - Descripció del producte 
     - Informació sobre els requisits essencials. 
Al full de característiques hi ha de figurar al menys: 
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de cal 
- 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, d’acord a la norma PG3 , i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant conforme a les especificacions exigides. 
- Abans de començar l’ obra, i cada 500 t de material de les mateixes característiques, s’han 
de realitzar els assaigs identificatius corresponents a la designació concreta. 
S’han d’extraure  dues mostres, una per realitzar els assajos de recepció i l’altra per 
assaigs de contrast que s’ha de conservar al menys cent dies. 
Els assaigs de recepció han de ser els següents: 
     - Contingut d’òxid càlcic i magnèsic ( UNE-EN 459-2) 
     - Contingut d’anhídrid carbònic (UNE-EN 459-2) 
     - Reactivitat a l’aigua (UNE 80502) 
     - Finor de molta (UNE-EN 459-2 ) 
S’han de  realitzar controls addicionals, mensualment i tres cops com a mínim durant 
l’execució. Per a cada tipus de calç s’han de realitzar obligatòriament els assaigs de 
recepció necessaris per a comprovar les seves característiques especifiques. 
Els mètodes d’assaigs es descriuen en la UNE-EN 459-2. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s’han de prendre segons l’indicat en el PG3 article 200 i els criteris que exposi 
la DF. De cada lot s’han d’extraure dos mostres, una per realitzar els assaigs de recepció i 
l’altra per als assaigs de contrast, que s ’haurà de conservar durant al menys 100 dies. S’ha 
de prendre  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. 
 
 
B05A - BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Material format per la mescla d’un conglomerant, cà rregues minerals i additius, apte per a 

omplir junts entre diferents materials 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 estruc tures 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 segü ents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques: 

- Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i 

additius orgà nics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició líquida en el 

moment abans d’utilitzar-se. 

- 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:  
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Els components de la beurada: aigua, à rids, 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’inclour e 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 à cids 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 
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- Resistència a la flexió (EN 12808-3):  >= 2,5 N/mm2 

- Resistència a la compressió (EN 12808-3):  >= 15 N/mm2 

- Retracció (EN 12808-4):  <= 3 mm/m 

- Absorció d’aigua (EN 12808-5): 

     - Després de 30 min:  <= 5 g 

     - Després de 240 min:  <= 10 g 

Característiques addicionals: 

- Alta resistència a l’abrasió (EN 12808-2):  <= 1000 mm3  

- Absorció d’aigua (EN 12808-5): 

     - Després de 30 min:  <= 2 g 

     - Després de 240 min:  <= 5 g 

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 
 
SUBMINIST RAMENT 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 
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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, 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. 
 
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B064300C,B064300B. 

 
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'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 

La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
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- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 

pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-

100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 

seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 

les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut 

en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, indicant 

també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 

designació , les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han 

d’especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigè ncies 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'u s de 

cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 

s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 

silici  no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica 

a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 

producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a 

l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 

450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la 
UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència 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 segü ent: 

- 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:  c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 

a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments 

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: 
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- 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 

- 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 mes 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 
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     - 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). Dita fórmula inclourà: 

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 

- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla 

total. 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 

kg/m3, inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
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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 obligatò ria 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 la EHE-08, indicant com a 
mínim: 

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 
-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a 
mínim: 

     - Contingut de ciment per m3 

     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
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     - 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 estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse 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 la EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la 
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
caracterí stica 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:  
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- 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 granulomè tric (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 procedè ncia 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 granulomè tric (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 estadí stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d’acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia 

conforme a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia 

conforme a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia 

conforme a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= 
x2 <= … <= xn 
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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 estadí 
sticament 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 mé s 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 mi tjana 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 nú mero de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada 
a la sèrie.  
S’acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
-  Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 
dies, i els resultats del contingut d’ aire ocluit i de la consistència es troben dins dels 
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas 
contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre 

cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre 
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 
sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
l’aplicació d’una penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al 
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d’informació. 

- Assaigs d’informació:  
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Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 

que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 

testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat 

mig corresponent al tram de prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és 

superior. En cas d’ incompliment, cal distingir tres casos: 

     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes 

en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 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 e s reconstruirà, a càrrec del 

Contractista. 
Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació 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. 
 
 
B065 - FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B065960A,B065760B,B065960B,B065960C,B065C36C. 

 
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'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 

La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
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- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 

pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-

100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 

seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 

les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut 

en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, indicant 

també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 

designació , les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han 

d’especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigè ncies 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'u s de 

cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si 

s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de 

silici  no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s’especifica 

a l’article 37.3.2 de la norma EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la 

producció segons l’art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l’anàlisi a 

l’abast de la DF, o disposarà d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 

450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la 
UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència 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 segü ent: 

- 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:  c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 

a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments 

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: 
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- 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 

- 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 mes 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 
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     - 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). Dita fórmula inclourà: 

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 

- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla 

total. 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 

kg/m3, inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL 
AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ 
NOVEMBRE 2018 
JOSEP ELIAS PAYAN, Arquitecte 
 

49 
  

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 obligatò ria 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 la EHE-08, indicant com a 
mínim: 

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 
-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a 
mínim: 

     - Contingut de ciment per m3 

     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
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     - 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 estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse 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 la EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la 
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
caracterí stica 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:  
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- 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 granulomè tric (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 procedè ncia 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 granulomè tric (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 estadí stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d’acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia 

conforme a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia 

conforme a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia 

conforme a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els assaigs, s’ ordenaran els valors mitjos, xi, de les 
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= 
x2 <= … <= xn 
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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 estadí 
sticament 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 mé s 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 mi tjana 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 nú mero de pastades a controlar és 
igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada 
a la sèrie.  
S’acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte:  S’acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
-  Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l’especificada a 28 
dies, i els resultats del contingut d’ aire ocluit i de la consistència es troben dins dels 
límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas 
contrari, s’haurà d’esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s’ introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics. 

- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  

El lot s’accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l’exigida. En altre 

cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre 
acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o 
sol·licitar la realització d’assaigs d’informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a 
l’aplicació d’una penalització al preu unitari del lot , la quantia de la qual sigui igual al 
doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90 %, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d’informació. 

- Assaigs d’informació:  
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Abans dels 54 dies d’acabada l’estesa del lot, s’extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 

que s’assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels 

testimonis durant les 48 hores anteriors a l’assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 

El valor mig dels resultats dels assaigs d’informació del lot es compararan amb el resultat 

mig corresponent al tram de prova. El lot s’accepta si la resistència mitjana del lot és 

superior. En cas d’ incompliment, cal distingir tres casos: 

     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s’ aplicaran al lot les sancions previstes 

en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

     - Si fos inferior al seu 90%, però no al se u 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 e s reconstruirà, a càrrec del 

Contractista. 
Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació 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. 
 
 
B06N - FORMIGONS D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06NLA2C. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Formigons que no aporten  responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a 

millorar la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum 

necessari d’un material resistent per a  conformar la geometria requerida per un fi concret. 

S'han considerat els materials següents: 

- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del 

formigó estructural al  procés d’abocat 

- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 

- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 

II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 

- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 

- Altres formigons executats a l’obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns 

excepte  CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser s orres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o 
escòries siderúrgiques adequades. S’ha de poder utilitzar fins a un 100 % d’àrid gros 
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reciclat, sempre que compleixi amb les especificacions de l’annex 15 de la EHE-08 amb respecte 
a les condicions físico-mecàniques i als requisits químics. 
S’hauran d’utilitzar additius reductors d’aigua, ja que els formigons d’ús no estructural 
contenen poc ciment. 

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

d'estar d'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 
El control dels components s’ha de realitzar d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 

Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 

La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 

Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 

granulat. 

Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, 

i es recomanable que l a mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 

Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S’ha d’utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2 , tret que la DF indiqui el 
contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l’additiu  no ha de superar el 5% del pes del ciment 
utilitzat. 
Si s’utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment:  >= 150 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 

- Consistència seca:  0 - 2 cm 

- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 

- Consistència tova:  6 - 9 cm 

Toleràncies: 

- Assentament en el con d'Abrams: 

     - Consistència seca:  Nul 

     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d’aigua:  ± 3% 
- Contingut d’additius:  ± 5% 
- Contingut d’addicions:  ± 3% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera. 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 

barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 

Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 

substàncies que puguin alterar la composició original. 

Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
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El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 

següents: 

- Identificació del subministrador 

- Número del certificat de marcatge CE,o identificació d’autoconsum 

- Nom de la central de formigó 

- Identificació del peticionari 

- Data i hora de lliurament 

- Quantitat de formigó subministrat 

- Designació del formigó d’acord amb l’ annex 18 de la EHE, indicant el tipus (HL- per a 

formigons de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la 

dosificació de ciment, la consistència i la mida mà xima del granulat. 

- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 

     - Tipus i contingut de ciment 

     - Relació aigua ciment 

     - Contingut en addicions, si es el cas 

     - Tipus i quantitat d’additius 

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

- Identificació del ciment, additius i  addicions emprats 

- Identificació del lloc de subministrament 

- Identificació del camió que transporta el formigó 

- Hora límit d’ús del formigó  

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó  amb 
la dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels 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. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions.  
No s’ha d’acceptar  el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les 
condicions del plec. 
Quan la consistència s’hagi definit pel seu tipus, segons l’art. 31.5, s’ac ceptarà 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. 
 
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0710180. 

 
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: 
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- 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 al 

afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 

a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat  porós. 

El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir 

altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, 

etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES: 

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgà nics 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 cà rregues 

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 caracterí stiques addicionals: 

- 1: Normal 

- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 

- F: D’adormiment ràpid 

- T: Amb lliscament reduït 

- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en 

dispersió millorats). 

ADHESIU CIMENTÓS (C): 

Característiques dels adhesius d’adormiment normal: 

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min) 

Els adhesius d’adormiment ràpid, han de complir a més: 

- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 

- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min) 

Característiques especials: 

- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm 

Característiques addicionals: 

- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d’immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 

- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D): 

Característiques fonamentals : 

- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 

- Adherència després d’envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
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- 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 inorgà nics, granulats, aigua i addicions o 

additius (en el seu cas), per a fàbriques d’obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com 

a material d’unió i rejuntat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Morter d’ us corrent (G): sense característiques especials 

- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat 

menor o igual al valor que figura especificat 

- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), 

es inferior o igual  al valor que figura especificat 

 La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a 

compressió mínima declarada per el fabricant en N/mm2. 

En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la 

mescla, en volum o en pes. 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent: 

- Característiques dels morters frescos: 

     - Temps d’us (EN 1015-9) 

     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 

     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s’ han utilitzat granulats porosos 

- Característiques dels morters endurits: 

     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
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     - Resistència d’unió (adhesió) (EN 1052-3) 

     - Absorció d’ aigua (EN 1015-18) 

     - Permeabilitat al vapor d’aigua (EN 1745) 

     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 

     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 

     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions 

que li siguin aplicables) 

- Característiques addicionals per als morters lleugers: 

     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 

     -  Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 

     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 

- Reacció davant del foc: 

      - Material amb contingut de matèria orgànica  <= 1,0%:  Classe A1 

      - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segon s 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 RAJOLES CERÀMIQUES: 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 

conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a usos per a la construcció:   

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del producte 

- Marca del fabricant i lloc d’origen 

- Data i codi de producció, caducitat i condicions d’emmagatzematge 

- Referència a la norma UNE-EN 12004 

- Tipus d’adhesiu, designat segons l’apartat 6 de la norma UNE-EN 12004 
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- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol 

- Instruccions d’us: 

     - Proporcions de la mescla 

     - Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en 

que està llest per a ser aplicat 

     - Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer 

la mescla  

     - Mètode d’aplicació 

     - Temps obert 

     - Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 

     - Àmbit d’aplicació 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 

conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una 

composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats 

especificades (concepte de prestació):   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en 

unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels 

components que s'han declarat (concepte de recepta):   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Referència a la norma UNE-EN 998-2 

- Nom del fabricant 

- Codi o data de fabricació 

- Tipus de morter 

- Temps d’us 

- Contingut en clorurs 

- Contingut en aire 

- Proporció dels components (morters prescrits) 

- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 

- Resistència d’unió (adhesió) 

- Absorció d’aigua 

- Permeabilitat al vapor d’aigua 

- Densitat 

- Conductivitat tèrmica 

- Durabilitat 

- Mida màxima del granulat 

- Temps obert o temps de correcció 

- Reacció davant el foc 

- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets  1630/1992 de 29 de desembre 

i 1328/1995 de 28 de juliol 
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: 
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Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció  del certificat de qualitat 

del fabricant, segons les exigències del plec de condicions. 

 Abans de l’inici de l’obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà 

la consistència del morter mitjançant el mètode establert a la UNE EN 1015-4, i es prepararà 

una sèrie de 3  provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d’obtenir la resistència a 

compressió (UNE-EN 1015-11)  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 
1015-11. 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 

No es podran utilitzar a l’obra morters sense el corresponent certificat de garantia del 

fabricant, d’ acord a les condicions exigides. 

El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de 

projecte:  

- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.   

- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient 

de seguretat del element corresponent. S'acceptarà  el lot si aquest coeficient no és inferior 

al 90 % del previst en el projecte. 

 
 
B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A14200,B0A14300. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Filferro d'acer 

 - Filferro d'acer galvanitzat 

 - Filferro d'acer plastificat 

 - Filferro recuit 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de secció constant i uniforme. 

Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 

rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les 

taules I i II de la UNE 37-506. 

Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 

- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 

- Qualitat G3:  1570 N/mm2 

 Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 

 Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 

 Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 

 FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 

Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment 

orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 

El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL 
AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ 
NOVEMBRE 2018 
JOSEP ELIAS PAYAN, Arquitecte 
 

61 
  

La concentricitat i l’adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 

article 6.5 UNE 36-732.  

Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 

 Resistència a la tracció: 

- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 

- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 

 Toleràncies: 

- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 

següents: 

- Identificació del fabricant o nom comercial 

 - Identificació del producte 

 - Diàmetre i llargària dels rotlles 

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

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

FILFERRO D'ACER: 

* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 

* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación 

de calidades. Caracterisicas generales. 

* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de 

suministro. 

FILFERRO PLASTIFICAT: 

* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 

orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 

 
 
B0A3 - CLAUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A31000,B0A33300,B0A30B00. 

 
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. 
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Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, 

utilitzats per a unir els bastiments amb les parets. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 

Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 

17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036. 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 

El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de 

tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 

 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. 

 
 
B0A5 - CARGOLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A5AA00. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva 

superfície una hèlice contínua. 

S'han considerat els següents tipus: 

- Cargols autoroscants amb volandera 

 - Cargols taptite d'acer inoxidable 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la 

llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051). 

La forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a 

la vegada el forat i la rosca. 

La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 
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Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines. 

ACABAT CADMIAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 

taques ni imperfeccions superficials. 

ACABAT GALVANITZAT: 

El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir 

taques ni imperfeccions superficials. 

Protecció de galvanització:  >= 275 g/m2 

 Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats. 

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

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. 

 
 
B0A6 - TACS I VISOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0A61500. 

 
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. 
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El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat 

d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 

Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 

 Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 

     > 20°C: 10 min 

     10°C - 20°C : 20 min 

     0°C - 10°C: 1 h 

     - 5°C - 0°C: 5 h 

VOLANDERES: 

Diàmetre interior de la volandera: 

- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 

- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la 

seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:  

- Identificació del fabricant 

- Diàmetres 

- Llargàries 

- Unitats 

- Instruccions d'ús 

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

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B2A000. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

 Acer per a armadures passives d’elements de formigó: 

 S'han considerat els elements següents: 

- Barres corrugades 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra 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. 
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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 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: 
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     - 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 
+----------------------------------------------------------+ 
¦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. 
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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: 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: diàmetr e 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: 

- 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 
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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 

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 la 
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 la EHE-08 i a la UNE-EN 10080. La 
demostració d’aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 
     - La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’ annex 19 
de la 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: 
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            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 cò pia 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, mitjanç ant 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 
caracterí stiques 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 mé s 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 la 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 
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projecte i la fulla de subministrament. A mé s 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 geomè 
triques respecte a les formes d’especejament del projecte són conformes amb les toleràncies 
establertes en el mateix, o conformes a l’annex 11 de la 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 la 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 la 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 mecà niques de 
l’armadura presentin resultats conformes als marges definits a la 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’adherè ncia, 
s’acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l’art. 32.2 de la 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 la 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’ar 
madura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
 
 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B34254,B0B34256,B0B34121,B0B34134. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

 Acer per a armadures passives d’elements de formigó: 

 S'han considerat els elements següents: 

- Malla electrosoldada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

En el cas de que el material s'utilitzi en obra 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. 
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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 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. 

 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 
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          - 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: 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: diàmetr e 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: 

- 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 
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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 

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 la 
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 la EHE-08 i a la UNE-EN 10080. La 
demostració d’aquesta conformitat es podrà efectuar mitjançant: 
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     - La possessió d’un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l’ annex 19 
de la 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 cò pia 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, mitjanç ant 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 
caracterí stiques 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 
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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 mé s 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 la 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 mé s 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 geomè 
triques respecte a les formes d’especejament del projecte són conformes amb les toleràncies 
establertes en el mateix, o conformes a l’annex 11 de la 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 la 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 la 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 mecà niques de 
l’armadura presentin resultats conformes als marges definits a la 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’adherè ncia, 
s’acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l’art. 32.2 de la 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 la 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’ar 
madura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
 
 
B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS 
B0CH - PLANXES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0CHX230. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat 

industrial, galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb 

acabat prelacat a les dues cares, si es el cas. 

S'han considerat els següents tipus de planxa: 

- Planxa nervada d'acer galvanitzat 

 - Planxa nervada d'acer prelacat 

 - Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons 

 - Planxa grecada d'acer galvanitzat  

- Planxa grecada d'acer prelacat  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de 

l'acer, que ha de complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2. 

Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat 

indicats a la DT, i si alguna dada no està indicada, el valor haurà  de ser suficient per a 

resistir sense superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà 

sotmesa. 

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat 

superficial. 

El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb 

l'indicat a la DT o el triat per la DF. 

Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT. 

 Tipus d'acer:  S235JR 

Toleràncies: 

- Amplària de muntatge 

     - Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm 

     - Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm 

- Llargària de la planxa: + 3%, - 0% 

- Gruix de la planxa: 

     - Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm 

     - Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm 

- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les 

seves característiques. 

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de 

perfil i acabats. 

Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin 

evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* UNE 36130:1991 Bandas (chapas y bobinas), de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo 

por inmersión en caliente para conformación en frio. Condiciones técnicas de suministro. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL 
AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ 
NOVEMBRE 2018 
JOSEP ELIAS PAYAN, Arquitecte 
 

77 
  

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  

Inspecció visual del material a la seva recepció. 

- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi 

a l’obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs segü ents, 

realitzats per un laboratori acreditat: 

     - Tipus d’acer, segons CTE DB SE-A. 

     - Característiques del recobriment, segons UNE 36-130 
     - Característiques mecàniques: 
          - Resistència a la tracció 
          - Allargament mínim  
          - Duresa Brinell 
     - Característiques geomètriques: 
          - Gruix 
          - Llargària  
          - Amplària 

 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda 

a un país de la UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a 

les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega del s 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 nú mero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats 

obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

 
 
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
B0D2 - TAULONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21030. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, 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 
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 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

 - Gruix: 
������������������������������������������ 
�  Classe  �    Gruix nominal (mm)       � 
�          ������������������������������� 
�          �  < 50   � 50 a 75 �  > 75   � 
�          ������������������������������� 
�          �      Tolerància (mm)        � 
������������������������������������������ 
�    T1    �   ±3    �   ±4    �  +6,-3  � 
�    T2    �   ±2    �   ±3    �  +5,-2  � 
�    T3    �   ±1,5  �   ±1,5  �  ±1,5   � 
������������������������������������������ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 - Torsió:  ± 2° 
  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B0D3 - LLATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31000. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

 - Gruix: 
������������������������������������������ 
�  Classe  �    Gruix nominal (mm)       � 
�          ������������������������������� 
�          �  < 50   � 50 a 75 �  > 75   � 
�          ������������������������������� 
�          �      Tolerància (mm)        � 
������������������������������������������ 
�    T1    �   ±3    �   ±4    �  +6,-3  � 
�    T2    �   ±2    �   ±3    �  +5,-2  � 
�    T3    �   ±1,5  �   ±1,5  �  ±1,5   � 
������������������������������������������ 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 - Torsió:  ± 2° 
  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B0D6 - PUNTALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D625A0. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Puntal rodó de fusta 

 - Puntal metàl·lic telescòpic 

PUNTAL DE FUSTA: 

Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

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. 

No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 

 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 2 mm 

 - Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Fletxa:  ± 5 mm/m 

 PUNTAL METÀL·LIC: 

Puntal metàl·lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària. 

La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo 

clavar si cal. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge: 
���������������������������������������������������������������� 
�                �         Llargària del puntal                � 
�Alçària muntatge�����������������������������������������������  
�                �  3 m  �  3,5 m  �  4 m  �  4,5 m  �   5 m   � 
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���������������������������������������������������������������� 
�        2 m     � 1,8 T �  1,8 T  � 2,5 T �    -    �    -    � 
�      2,5 m     � 1,4 T �  1,4 T  � 2,0 T �    -    �    -    � 
�        3 m     �   1 T �    1 T  � 1,6 T �    -    �    -    � 
�      3,5 m     �   -   �  0,9 T  � 1,4 T �  1,43 T �  1,43 T � 
�      4,0 m     �   -   �    -    � 1,1 T �  1,2  T �  1,2  T � 
�      4,5 m     �   -   �    -    �   -   �  0,87 T �  0,87 T � 
�        5 m     �   -   �    -    �   -   �    -    �  0,69 T � 
���������������������������������������������������������������� 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B0D7 - TAULERS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D71130,B0D75000,B0D71120. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Taulers encofrats. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tauler de fusta 

 - Tauler aglomerat de fusta 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 

Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 

Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 

Toleràncies: 

- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 

- Amplària nominal:  ± 2 mm 

 - Gruix:  ± 0,3 mm 

 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Angles:  ± 1° 

 TAULERS DE FUSTA: 

Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 

No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni 

descoloracions. 

Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 

característiques de la fusta. 

Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 

Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 

 Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
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 Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 

 Coeficient d'elasticitat: 

- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 

- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 

Duresa (UNE 56-534):  <= 4 

 Resistència a la compressió (UNE 56-535): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 

Resistència a la tracció (UNE 56-538): 

- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 

- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 

Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 

Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 

Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 

TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 

Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i 

premsat en calent. 

Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 

No ha de tenir defectes superficials. 

Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 

Mòdul d'elasticitat: 

- Mínim:  2100 N/mm2 

- Mitjà:  2500 N/mm2 

Humitat del tauler (UNE 56710):   >= 7%, <= 10% 

Inflament en: 

- Gruix:  <= 3% 

- Llargària:  <= 0,3% 

- Absorció d'aigua:  <= 6% 

 Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 

Resistència a l'arrencada de cargols: 

- A la cara:  >= 1,40 kN 

- Al cantell:  >= 1,15 kN 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte 

directe amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B0DF - ENCOFRATS ESPECIALS I CINDRIS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Motlles, cindris i elements especials per a la confecció d'encofrat, d'elements de formigó. 

S'han considerat els següents tipus d'elements: 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL 
AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ 
NOVEMBRE 2018 
JOSEP ELIAS PAYAN, Arquitecte 
 

83 
  

- Motlles circulars per a encofrats de pilar, de fusta encadellada, de lamel·les metàl·liques 

i de cartró 

- Motlles metàl·lics per a encofrats de caixes d'interceptors, embornals, boneres i pericons 

d'enllumenat i de registre 

- Cindris senzills o dobles d'entramats de fusta o de taulers de fusta 

- Encofrats corbats per a paraments , amb plafons metàl·lics o amb taulers de fusta 

encadellada 

- Alleugeridors cilíndrics de fusta 

- Malles metàl·liques d'acer, de 0,4 o 0,5 mm de gruix, per a encofrats perduts 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El seu disseny ha de ser tal que el procés de formigonament i de vibratge no produeixi 

alteracions en la seva secció o en la seva posició. 

Ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió que calguin per tal 

d'absorbir els esforços propis de la seva funció. 

La unió dels components ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua 

apreciable de pasta pels junts. 

La superfície de l'encofrat ha de ser llisa i no ha de tenir altres desperfectes que els 

ocasionats pels usos previstos. 

Toleràncies: 

- Fletxes:  5 mm/m 

 - Dimensions nominals:  ± 5 % 

 - Balcament:  5 mm/m 

 MOTLLES I CINDRIS DE FUSTA: 

La fusta ha de provenir de troncs sans de fibres rectes. No pot tenir signes de putrefacció, 

corcs, nusos morts ni estelles. 

Contingut d'humitat de la fusta:  Aprox. 12% 

 Diàmetre de nusos vius:  <= 1,5 cm 

 Distància entre nusos de diàmetre màxim:  >= 50 cm 

 MALLES METÀL·LIQUES D'ACER: 

Panell mallat de xapa d'acer laminat en fred amb nervis intermedis de reforç. 

El seu disseny ha de ser tal que tant la seva unió amb altres elements com el seu procés de 

formigonament, no produeixi deformacions dels seus nervis ni s'alteri la seva posició. 

Si s'ha de posar en contacte amb guix, aquest ha de ser neutre, o bé mesclat amb calç. 

Resistència:  380 - 430 N/mm2 

Límit elàstic:  300 - 340 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

Emmagatzematge: En llocs secs 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 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B0DZA000. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels 

espais de treball a les bastides i els encofrats. 

S'han considerat els següents elements: 

- Tensors per a encofrats de fusta 

- Grapes per a encofrats metàl·lics 

- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 

- Desencofrants 

- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de 

cassetons recuperables 

- Bastides metàl·liques 

- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 

- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 

- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 

- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 

apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 

Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les 

toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, 

les accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència  del procès de 

formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de 

compactació utilitzats. 

Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència 

suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o 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 

 DESENCOFRANT: 

Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 

No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes 

anàlegs. 

Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 

formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 

No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements 

que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 

No ha d’alterar les propietats del formigó amb què  estigui en contacte, ni les armadures o 

l’encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 

S’ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i 

els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS: 

Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a 

sostres. 
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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. 
 
 
B0E - MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT 
B0E2 - BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0E244L1,B0E254L2. 

 
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, estruc tures 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%. 
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- 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 peç a 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. 

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 per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Caracterí stiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Tolerà ncia en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el 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 per el fabricant, 
amb indicació de la categoria I o II 

- Estabilitat dimensional front l’humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat per el fabricant 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció  del contingut en massa o volum, de materials 

orgànics distribuïts de forma homogènia: 

     - Peces amb <= 1,0%:  A1 

      - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb presència d’humitat o en cares 
exposades a exteriors: 

- Absorció d’aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat per el fabricant 
Caracterí stiques essencials en peces per als usos previstos en l’apartat 4.1 del DB HE 1: 
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- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745) 

- Permeabilitat al vapor d’aigua (UNE-EN 1745) 
Característiques essencials en peces per a us 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 per el fabricant ha d’estar dins dels 
límits especificats a la UNE-EN 771-3 
     - Aspecte superficial (UNE-EN 771-3) 

Caracterí stiques complementàries: 
- Resistè ncia a flexotracció (UNE-EN 772-6 ):  >= valor declarat per el 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 
 
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 conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una 

resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot 

determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL 
AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ 
NOVEMBRE 2018 
JOSEP ELIAS PAYAN, Arquitecte 
 

88 
  

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 genè ric, material, dimensions, .. i us 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 necessà ries 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 e tiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) 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 caracterí stiques 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 resistè ncia declarada. El fabricant aportarà la 

documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s’obtingui 

segons estableix la UNE-EN 771-3 i assajades segons la UNE-EN 772-1, i l’existè ncia d’un pla 

de control de producció industrial que doni garanties. 

Les peces de categoria II t indran 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%.  

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 necessarie s 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 
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el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne  aquest, quan els resultats obtinguts 

sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

 
 
B0E9 - BLOCS DE MORTER D'ARGILA EXPANDIDA 
 
 
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, estruc tures 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 peç a 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. 

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 per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Caracterí stiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
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- Tolerà ncia en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el 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 per el fabricant, 
amb indicació de la categoria I o II 

- Estabilitat dimensional front l’humitat (UNE-EN 772-14):  <= valor declarat per el fabricant 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció  del contingut en massa o volum, de materials 

orgànics distribuïts de forma homogènia: 

     - Peces amb <= 1,0%:  A1 

      - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb presència d’humitat o en cares 
exposades a exteriors: 

- Absorció d’aigua (UNE-EN 772-11):  <= valor declarat per el fabricant 
Caracterí stiques 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 us 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 per el fabricant ha d’estar dins dels 
límits especificats a la UNE-EN 771-3 
     - Aspecte superficial (UNE-EN 771-3) 

Caracterí stiques complementàries: 
- Resistè ncia a flexotracció (UNE-EN 772-6 ):  >= valor declarat per el 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 
 
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: 
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- 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 conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una 

resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot 

determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

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 genè ric, material, dimensions, .. i us 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 necessà ries 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 e tiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) 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 caracterí stiques 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 resistè ncia declarada. El fabricant aportarà la 

documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s’obtingui 

segons estableix la UNE-EN 771-3 i assajades segons la UNE-EN 772-1, i l’existè ncia d’un pla 

de control de producció industrial que doni garanties. 
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Les peces de categoria II t indran 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%.  

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 necessarie s 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. 

 
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0FA - TOTXANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FA12A0. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peces d’argila cuita utilitzades en el ram de paleta (faç anes 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  
mes gran de 1000 kg/m3 
 En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió: 
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de 
no assolir-se inferior al 5%. 
- 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. 

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. 
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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 per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat per el 
fabricant , amb indicació de categoria I o II 

- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat per el fabricant 

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5 ):  <= valor declarat per el fabricant, amb 

indicació de la seva categoria 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències davant el foc: 

- Classe de reacció al foc: exigència en funció  del contingut en massa o volum, de materials 

orgànics distribuïts de forma homogènia: 

     - Peces amb <= 1,0%:  A1 

      - Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1) 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat per el fabricant, amb 
indicació  de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-
3) 

- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13) 

- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat per el fabricant ha d’estar 

dins dels límits segü ents en funció de la categoria. 

     - D1:  <= 10% 

     - D2:  <= 5% 

     - Dm:  <= desviació declarada per el fabricant en % 
Caracterí stiques 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 per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Caracterí stiques essencials: 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Durabilitat (resistència gel/desgel) 

Característiques essencials en peces per a us en 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 us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 
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     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant 

ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 

 - Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3 

PECES HD: 

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: 

Caracterí stiques essencials: 

- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau 

d’exposició 

Característiques essencials en peces per a us en elements amb requisits estructurals: 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19) 

- Per a us de cara vista o amb protecció de morter de capa fina: 

     - Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat per el fabricant 

ha d’estar dins dels límits especificats a la UNE-EN 771-1 en funció de la categoria 
Característiques essencials en peces per a us en elements amb exigències acústiques: 

- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3 
Característiques essencials en peces per a us en cara vista o en barreres anticapil·laritat: 

- Absorció d’aigua:  <= valor declarat per el fabricant 

      - Cara vista (UNE-EN 771-1) 

      - Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7) 

Caracterí stiques complementàries: 

- Succió immersió 60 ± 2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat per el fabricant 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

 Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb 

terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves 

característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de 

arcilla cocida. 

UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: 

Piezas de arcilla cocida. 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL 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) 
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El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 

conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència 

a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar 

amb el valor mitjà o amb el valor característic:   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una 

resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot 

determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

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 us al que va destinat. 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-1 

OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l’establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 
7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) 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 caracterí stiques 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 resistè ncia declarada. El fabricant aportarà la 

documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s’obtingui 

segons estableix la UNE-EN 771-3 i assajades segons la UNE-EN 772-1, i l’existè ncia d’un pla 

de control de producció industrial que doni garanties. 

Les peces de categoria II t indran 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: 
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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 resistè ncia 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 cà rrec 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. 

 
 
B0FG - RAJOLES CERÀMIQUES NATURALS, CAIRONS, TOVES I GRES EXTRUÏT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0FG3JA3. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peces per a revestiments de sòls, de poc gruix, obtingudes per un procés d'emmotllament manual 

o mecànic, i posterior cocció d'una pasta argilosa i eventualment, d'altres materies. 

S'han considerat els següents tipus de peces: 

- Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i de mides entre 19x19 fins a 37x37 cm 

- Rajola ceràmica fina de forma rectangular i de mides compreses entre 7,5x7,5 fins a 28x14 cm 

i 1 cm de gruix aproximadament 

- Rajola ceràmica fina de forma hexagonal o curvilínia, des de 100 peces/m2 fins a 30 peces/m2 

- Cairó d'elaboració manual o mecànica de mides entre 14x14 i 25x25 cm 

- Tova d'elaboració manual o mecànica de mides entre 30x30 cm i 50x50 cm 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :  

- Mètode A, rajoles extruïdes. 

- Mètode B, rajoles premsades en sec 

- Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes. 

Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l’absorció d’aigua (E): 

  - Grup I (E<=3%, baixa absorció d’aigua): 

  - Grup II (3%<E<=10%, 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     ���������������               �               �               � 
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�              � Grup BI-b   �                �               �               � 
�              � 0,5%<E<=3%  �                �               �               � 
������������������������������������������������������������������������������ 

Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si s'aprecia un so agut 

en ser colpejada i un color uniforme en fracturar-se. 

Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu 

sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 5%, 

ni han de provocar més escrostaments dels admesos  un cop s'hagi submergit en aigua un temps 

mínim de 24 h. 

Eflorescències:  Sense eflorescències 

Fissures:  No s'han d'admetre 

Exfoliacions i laminacions:  No s'han d'admetre 

 Gruix mínim: 
����������������������������������������� 
�Peça  �     Mides        � Gruix mínim � 
����������������������������������������� 
�Cairó �            -     �    1   cm   � 
�Tova  � 30x30 o 30x35 cm �    2,5 cm   � 
�      � 35x35 cm         �    3   cm   � 
�      � 40x40 cm         �    4,5 cm   � 
�      � 45x45 o 50x50 cm �    5   cm   � 
����������������������������������������� 

ELABORACIÓ MANUAL: 

Succió d'aigua:  <= 0,05 g/cm2 x min 

 Absorció d'aigua:  <= 20% 

 Toleràncies de llargària, amplària i gruix: 
���������������������������������������������������� 
� Mides nominals � Llargària � Amplària �  Gruix   � 
���������������������������������������������������� 
�   14x14 cm     �  ± 5 mm   �    -     � ± 3 mm   � 
�   15x15 cm     �  ± 5 mm   �    -     � ± 3 mm   � 
�   20x20 cm     �  ± 6 mm   �    -     � ± 3 mm   � 
�   25x25 cm     �  ± 7 mm   �    -     � ± 3 mm   � 
�   30x30 cm     �  ± 8 mm   �    -     � ± 4,5 mm � 
�   35x20 cm     �  ± 9 mm   �  ± 6 mm  � ± 4,5 mm � 
�   35x35 cm     �  ± 9 mm   �    -     � ± 5 mm   � 
�   40x40 cm     �  ± 10 mm  �    -     � ± 6,5 mm � 
�   45x45 cm     �  ± 11 mm  �    -     � ± 7 mm   � 
�   50x50 cm     �  ± 12 mm  �    -     � ± 7 mm   � 
�   28x14 cm     �  ± 8  mm  �  ± 5 mm  �   -      � 
�   29x14 cm     �  ± 8  mm  �  ± 5 mm  �   -      � 
�   1cm de gruix �    -      �    -     � ± 3 mm   � 
�   2cm de gruix �    -      �    -     � ± 4 mm   � 
���������������������������������������������������� 

ELABORACIÓ MECÀNICA: 

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. 

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 superfí cie (GL esmaltada o UGL no esmaltada) 

Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3):  <= 10% 

Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):  >= 8 N/mm2 

Duresa al ratllat de la superfície (Escala Mohs UNE 67-101):  >= 4 

 Toleràncies: 

Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE_EN ISO 10545-2. 
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- 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% 

Caracterí stiques essencials: 

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS: 

    - Reacció al foc: A1 

    - Càrrega de trencament (assaig 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 

    - Coeficient de fricció:  El fabricant declararà el mètode d’assaig utilitzat. 

RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:  

    - Coeficient de fricció : (per a zones peatonals):  El fabricant declararà el mètode 

d’assaig utilitzat. 

    - Càrrega de trencament (assaig 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 

    - 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 ISO 10545-12 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

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 

Subministrament: Empaquetades, en caixes. 

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.). 

RAJOLES CERÀMIQUES PER A TERRES (ELABORACIÓ MECÁNICA): 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 

conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
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- P er a usos interiors incloses zones de pas de transport públic i usos exteriors i acabats 

de carretera per a cobrir àrees de circulació per a vianants o vehicular: 
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 

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: 
 
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 
 

ELABORACIÓ MECÀNICA: 

UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado. 

ELABORACIÓ MANUAL: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS 
B0G1 - PEDRES NATURALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0G19B04. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Llosa de pedra natural per a col·locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.). 

Les pedres considerades són: 

- Gres 

- Calcària 

- Granítica 

- Basàltica 

Els acabats superficials considerats són: 

- Serrada i sense polir 

 - Abuixardada 

 - Polida 

 - Polida i abrillantada 

 - Tosquejada 

 - Flamejada 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o 

cavitats provinents de restes orgànics. 

No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla. 

Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable. 

La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 

Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de 

ser planes. 

En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir 

les arestes vives. 

Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters. 

Ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 
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Les dimensions de la peça es donaran amb mil.límetres i amb el següent ordre:  longitud (l), 

amplada ( b) i gruix (d).  

Els acabats superficials s’han d’ extendre uniformement fins a les arestes de la peça. 

En acabats superficials on s’utilitzi algun material de farciment per a forats, discontinuï 

tats i esquerdes caldrà indicar el tipus de tractament i la naturalesa dels materials afegits. 

El subministrador aportarà la mostra de referència, d’acord amb UNE-EN 12058 i/o UNE-EN 12057 

i/o UNE-EN 1469  i/o UNE-EN 1341. 

Pes específic (UNE_EN 1936): 

- Pedra de gres:  >= 24 kN/m3 

- Pedra calcària:  >= 20 kN/m3 

- Pedra granítica:  >= 25 kN/m3 

PEDRA DE GRES: 

Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra 

de quars i materials aglomerants diversos. 

No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal. 

PEDRA CALCÀRIA: 

Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal·lina d'origen sedimentari 

constituïda bàsicament per carbonat càlcic. 

La seva composició no ha de ser excessivament bituminosa ni rica en argila. 

PEDRA GRANÍTICA: 

Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal·lina d'origen eruptiu constituïda 

bàsicament per quars, feldespat i mica. 

No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics. 

RAJOLES DE PEDRA NATURAL PER A ÚS COM A PAVIMENT EXTERIOR D’ACORD AMB LA NORMA UNE-EN 1341: 

L’amplària nominal ha de ser superior a 150 mm. 

     - Dimensions (excepte si la pedra es subministra en grandàries aleatòries) 

     - Tractament químic superficial 
Les característiques següents han de complir a mb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Resistència al glaç/desglaç: Ha de complir la norma UNE-EN 12371  

Resistència a la flexió sota càrrega concentrada (F=<20 kN):  Ha de complir les normes UNE-EN 

12372 i UNE-EN 12372/AC 

Resistència a l’abrasió: Ha de complir la norma UNE-EN 1341 . 

Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 1341. 

Absorció d’aigua a la pressió atmosfèrica: Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

Toleràncies: 

- Desviació permesa de la dimensió en planta respecte a les nominals: 

     - Classe 1 (marcat P1): 

          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ± 4 mm 

          - Rajoles de vores tallades  de dimensió nominal > 700 mm:  ±  5 mm 

          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 

     - Classe 2 (marcat P2): 

          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal =< 700 mm:  ±  2 mm 

          - Rajoles de vores tallades de dimensió nominal > 700 mm:  ±  3 mm 

          - Rajoles de vores partides:  ± 10 mm 

- Diferència màxima entre la llargà ria de dues diagonals: 

     - Classe 1 (marcat D1): 

          - Llargària < 700 mm  : 6 mm 

          - Llargària => 700 mm  : 8 mm 

     - Classe 2 (marcat D2): 

          - Llargària < 700 mm  : 3 mm 

          - Llargària =>  700 mm  : 6 mm 

- Desviació de la mesura del gruix respecte al gruix nominal: 

      - Classe 0 (marcat T0):  Cap requisit per a la mesura del gruix 
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      - Classe 1 (marcat T1): 

          - Gruix =< 30 mm:  ± 3 mm 

          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 4 mm 

          - > 60 mm de gruix:  ± 5 mm 

     - Classe 2 (marcat T2): 

          - Gruix =< 30 mm:  ± 10% 

          - 30 mm < gruix =< 60 mm:  ± 3 mm 

          - > 60 mm de gruix:  ± 4 mm 

- Desviació  de la planor al llarg de les arestes (rajoles texturades): 

     - Vora recta més llarga > 0,5 m: 

          - Cara de textura fina:  ± 2 mm 

          - Cara de textura gruixuda:  ± 3 mm 

     - Vora recta més llarga > 1 m: 

          - Cara de textura fina:  ± 3 mm 

          - Cara de textura gruixuda:  ± 4 mm 

     - Vora recta més llarga > 1,5 m: 

          - Cara de textura fina:  ± 4 mm 

          - Cara de textura gruixuda:  ± 6 mm 

RAJOLES PER A PAVIMENTS I ESCALES I PLAQUETES D’ ACORD AMB LES NORMATIVES UNE-EN 12058 I UNE-

EN 12057  

Les plaquetes són les peces que tenen un gruix inferior a 12 mm. 

Les característiques segü ents 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: 

- Resistència a la flexió: Ha de complir la norma UNE-EN 12372 

- Resistència a l’adherència: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Absorció de l’aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Absorció a l’aigua per capil·laritat : Ha de complir la norma UNE-EN 1925 

- Densitat aparent o porositat oberta: Ha de complir la norma UNE-EN 1936 

- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 

- Resistència al xoc tèrmic: Ha de complir la norma UNE-EN 14066 

- Permeabilitat al vapor d’aigua: Ha de complir la norma UNE-EN 12524 

- Resistència a l’abrasió (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d’escales):  Ha de 

complir la norma UNE-EN 14157. 

- Resistència al lliscament: Ha de complir la norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

- Tactebilitat: (excepte en cas de peces per a sócols i davanters d’escales): Ha de complir la 

norma UNE-EN 12058 o UNE-EN 12057 

Toleràncies: 

 Toleràncies per peces amb gruix > 12 mm: 

- Gruix nominal E en mm: 

     - 12<E<=15: ±1,5 mm 

     - 15<E<=30: ±10% 

     - 30<E<=80: ±3 mm 

     - E>80 : ±5 mm 

     - En el cas de cares exfoliades / trencades de forma natural els valors anteriors no són 

vàlids i el fabricant declararà les toleràncies de gruix. 

- Planor :  <=2% de la longitud de la rajola i <=3 mm 

      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 

- Llargària i amplària:  
����������������������������������������������������������������� 
�  Longitud o amplària nominal en mm.     �   <600   �  >=600   � 
����������������������������������������������������������������� 
�  Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm     �   ±1mm   �  ±1,5mm  � 
�  Gruix d’arestes bisellades > 50mm      �   ±2mm   �  ±3 mm   � 
����������������������������������������������������������������� 
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Toleràncies per a peces amb gruix <=12mm  (plaquetes) 

- Llargada i amplària:  ±1mm 

- Gruix:  ±1,5mm 

- Planor: 0,15% 

- Esquadres: 0,15% 

PLAQUES PER A REVESTIMENTS MURALS DE PEDRA NATURAL D’ACORD AMB NORMATIVA UNE-EN 1469.  
Les característiques següents han de complir a mb els valors declarats per el fabricant, 
assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Resistència a la flexió:  Ha de complir la norma UNE-EN 12372 

- Càrrega de trencament de l’ancoratge: Ha de complir norma UNE-EN 13364 

- Absorció de l’aigua a la pressió atmosfèrica:  Ha de complir la norma UNE-EN 13755 

- Reacció al foc :  Ha de complir la norma UNE-EN 1469 

- Absorció a l’aigua per capil·laritat :  Ha de complir la norma UNE-EN 1925 

- Densitat aparent o porositat oberta:  Ha de complir la norma UNE-EN 1936 

- Resistència al glaç/desglaç:  Ha de complir la norma UNE-EN 12371 

- Resistència al xoc tèrmic:  Ha de complir la norma UNE-EN 14066 

- Permeabilitat al vapor d’aigua:  Ha de complir la norma UNE-EN 12524 

Toleràncies: 

- Gruix nominal E en mm  

     -12<E<=30:  10% 

     -30<E<=80:  ±3 mm 

     -E>80:  ±5 mm 

     - En el cas de cares amb esquerdes o sots naturals, els valors anteriors no són 

aplicables i el fabricant declararà les toleràncies de gruix.  

- Planor :  <=2% de la Llargària de la rajola i <=3 mm 

      En el cas de cares exfoliades de forma natural el fabricant declararà les toleràncies. 

- Llargària i amplària:  
����������������������������������������������������������������� 
� Llargària o amplària nominal en mm.     �   <600   �  >=600   � 
����������������������������������������������������������������� 
�  Gruix d’arestes bisellades <= 50 mm    �   ±1mm   �  ±1,5mm  � 
�  Gruix d’arestes bisellades > 50mm      �   ±2mm   �  ±3 mm   � 
����������������������������������������������������������������� 

-  Localització d’ancoratges ( localització especifica, profunditat i diàmetre dels ancoratges 

del passador): 

     - Localització de l’eix mesurat al llarg de la Llargària o amplària de la rajola:  ±2 mm 

     - Localització de l’eix mesurat al llarg del gruix:  ± 1 mm (mesurat des la cara 

exposada) 

     - Fondària  del forat:  +3 / -1mm 

     - Diàmetre del forat +1 / -0,5mm 

     - Per a altres formes de fixació el fabricant declararà les tolerà ncies especifiques. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 

Subministrament: Les peces han d’anar protegides durant el transport. Si es fan servir fleixos 

metàl·lics a l’embalatge, aleshores aquests han de ser resistents a la corrosió. 

Les superfícies polides s’han de protegir amb mitjans adequats 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR: 
 Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i 
de manera que no es trenquin ni s'escantonin.  
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE  EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES, PLAQUETES O 
REVESTIMENTS MURALS: 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 1341:2002 Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. Requisitos y 

métodos de ensayo. 

UNE-EN 1341:2004 ERRATUM Baldosas de piedra natural para uso como pavimento exterior. 

Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 12057:2005 Productos de piedra natural. Plaquetas. Requisitos. 

UNE-EN 12058:2005 Productos de piedra natural. Baldosas para pavimentos y escaleras. 

Requisitos. 

UNE-EN 1469:2005 Piedra natural. Placas para revestimientos murales. Requisitos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN RAJOLES PER A PAVIMENT EXTERIOR (UNE-
EN 1341): 

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 externs i acabat de calçades, destinats a la pavimentació de zones de 

circulació de vianants i vehicles, a l'exterior:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

A l’embalatge o bé a l’albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a 

mínim: 

- El nom petrogràfic de la pedra (d’acord amb la norma UNE-EN 12407) 

- El nom comercial de la pedra 

- El nom i direcció del proveïdor 

- El nom i la localització de la pedrera 

- Referència a la norma UNE-EN 1341 

- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1341 i els valors 

declarats 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: 

     - Nom o marca d’identificació i direcció declarada del fabricant 

     - Les 2 últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 

     - Referència a la norma EN 1341 

     - L’ús previst i la descripció de la llosa 

En les rajoles destinades a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les 

zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 

     - La resistència a flexió 

     - La resistència al lliscament (si procedeix) 

     - La resistència al derrapatge (si procedeix) 

     - La durabilitat 

     - Tractament superficial químic (si procedeix) 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN RAJOLES PER A PAVIMENTS, ESCALES I 
PLAQUETES (UNE-EN 12058, UNE-EN 12057): 

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 paviments exteriors per a zones d'ús peatonal i vehicular,  

 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport 

públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a 
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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 acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos,  

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 

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 96/603/CE, i les seves modificacions):   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 

substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de 

seguretat en ús (resistència a la flexió),  

 - Productes per a acabat de paviments interiors incloses les instal·lacions de transport 

públic de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals no 

existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi 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 acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 

reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als 

quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi 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 conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus  

A l’embalatge i/o sobre la documentació  comercial que acompanya el producte hi ha de constar 

la següent informació com a mínim:   

- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 12058  i/o UNE-EN 12057) 

- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en 

el mercat. 

- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar  

- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d’acord amb UNE-EN 

12440) i els usos finals 

- Característiques: 

      - Per a rajoles per a paviments i escales d’ús intern: 

          - Reacció al foc 

          - Resistència a la flexió 

          - Resistència al lliscament 

          - Tactilitat 

         - Densitat aparent 

     - Per a rajoles per a paviments i escales d’ús extern: 

          - Resistència a la flexió 

          - Resistència al lliscament 

          - Tactilitat 

          - Resistència a les gelades 

          - Resistència al xoc tèrmic 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ  EN RAJOLES PER A REVESTIMENTS MURALS 
(UNE-EN 1469): 

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 acabats exteriors o interiors en murs o voltes per altres usos,  

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 

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 96/603/CE, i les seves modificacions):   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  
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 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 

substàncies perilloses, i per a voltes suspeses interiors o exteriors sotmesos a requisits de 

seguretat en ús (resistència a la flexió),  

 - Productes per a acabats exteriors o interiors en murs o voltes sotmesos a legislació sobre 

reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als 

quals no existeix una etapa clarament identificable en el procés de producció que suposi 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 conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus  

A l’embalatge i/o sobre la documentació  comercial que acompanya el producte hi ha de constar 

la següent informació com a mínim:   

- Referència d’aquesta norma europea (UNE-EN 1469) 

- Nom i marca identificativa del productor o el importador si és el responsable de la posta en 

el mercat. 

- Dos últims dígits de l’any en el que el marcat es va fixar  

- Classificació del producte (nom tradicional, família petrogràfica, etc d’acord amb UNE-EN 

12440) i els usos finals 

- Característiques: 

      - Plaques per a ús intern: 

          - Reacció al foc 

          - Resistència a la flexió 

          - Resistència a l’ancoratge 

          - Permeabilitat al vapor d’aigua 

          - Densitat aparent 

     - Plaques per a ús exterior: 

         - Reacció al foc 

         - Resistència a la flexió 

         - Resistència a l’ancoratge 

         - Resistència al glaç / desglaç 

         - Permeabilitat al vapor d’aigua 

         - Resistència al xoc tèrmic 

         - Densitat aparent 

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 e tiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) 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 caracterí stiques 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.  REVESTIMENTS MURALS: 

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: 
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- Pes específic UNE-EN 12372 

- Coeficient de saturació 

- Absorció d’aigua UNE-EN 12372 

- Coeficient de dilatació tèrmica  

- Mòdul d’elasticitat 

- Porositat aparent 

- Duresa al ratllat (Mohs): 

- Contingut d’ió sulfat  

- Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d’aresta) 

- Gelabilitat  

- Resistència a la flexió UNE-EN 12372 

 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 geomè triques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373 

     - Dimensions 

     - Balcaments 

     - Gruix 

     - Diferència de llargària entre les arestes 

     - Angles 

     - Rectitud d’arestes 

     - Planor 

OPERACIONS DE CONTROL. 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 1600 m2  de superfície (unes 

10000 peces), es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, 

realitzats per un laboratori acreditat:  

     - Pes específic (UNE-EN 1936) 

     - Coeficient de saturació 

     - Absorció d'aigua, en volum (UNE-EN 1339) 

     - Coeficient de dilatació tèrmica 

     - Mòdul d'elasticitat 

     - Porositat aparent 

     - Duresa al ratllat (Mohs) 

     - Contingut d'ió sulfat 

     - Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta) 

     - Gelabilitat 

     - Resistència a la flexió 

     - Comprovació de les característiques geomètriques sobre 10 peces en cada 

subministrament: 

          - Gruix  

          - Angles 

          - Planor 

          - Rectitud d’arestes 

 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista. 

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 A CTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. REVESTIMENTS MURALS: 
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Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega del s 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 nú mero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats 

obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I A CTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. PAVIMENTS: 

No s’admetran materials que no es presentin en bon estat i acompanyats amb el corres ponent 

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 mé s del mateix 
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 

En cas d’incompliment d’una comprovació geomètrica, es repetirà l’assaig que no compleixi les 

especificacions sobre un total de 10 peces del mateix lot. Només s’acceptarà el lot, quan els 

resultats obtinguts sobre les 10 peces resultin satisfactoris. 

 
 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 
B15 - MATERIALS PER A PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B15B0006. 

 
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 
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- 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. 
- 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 
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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. 
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- 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). 

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 
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B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 
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'ac ord amb les prescripcions de la EHE-08. 

La designació del formigó  fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 

s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 

- Consistència 

- Grandària màxima del granulat 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 

- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 

- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 

- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 

La designació per propietats s’ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 

- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó 

pretesat 

- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-

100) 

- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 

seca 

- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 

- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 

En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 

mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 

màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 

derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 

les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut 

en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador  les haurà de garantir, indicant 

també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la 

designació , les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s’han 

d’especificar abans de l'inici del subministrament. 

El formigó ha de complir amb les exigè ncies 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'u s 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 
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Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 

450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l’article 29.2 de la EHE-08  i complir la 
UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment 

utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència 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 segü ent: 

- 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:  c oeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per 

a ciments d’alta resistència i enduriment rà pid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ci ments 

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 
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- 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 mes 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 : 
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     - 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). Dita fórmula inclourà: 

- La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 

- La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 

2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla 

total. 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 

- La consistència del formigó fresc, i si és el cas, el contingut d’aire ocluït. 

El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 

kg/m3, inclòs el ciment. 

Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 

Relació aigua/ciment:  <= 0,46 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 

Proporció d’aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 

En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatò ria 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 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL 
AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ 
NOVEMBRE 2018 
JOSEP ELIAS PAYAN, Arquitecte 
 

115 
  

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 la EHE-08, indicant com a 
mínim: 

     - Resistència a la compressió 

     - Tipus de consistència 

     - Grandària màxima del granulat 

     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE-08 
-  Formigons designats per dosificació d’acord a l’art.  39.2 de la EHE-08, indicant com a 
mínim: 

     - Contingut de ciment per m3 

     - Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 

     - Tipus, classe i marca del ciment 

     - Contingut en addicions 

     - Contingut en additius 

     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 

     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 

- Designació específica del lloc de subministrament 

- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 

- Hora límit d'us del formigó 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant 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 estadí stic de la resistència (EHE-08): Per a formigons se nse 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: 
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     - 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 la EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d’aplicació  a qualsevol estructura, sempre que es faci abans 
del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la 
mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència 
caracterí stica 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 granulomè tric (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 procedè ncia 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 granulomè tric (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. 
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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 estadí stic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N 
pastades controlades d’acord amb: 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia 

conforme a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 3 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia 

conforme a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 1 

     - Altres casos:  N >= 4 

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 

     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts amb nivell de garantia 

conforme a l’article 81 de la EHE-08:  N >= 2 

     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l’obra sotmesa a 
control. Un cop efectuats els 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 estadí 
sticament 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 mé s 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 mi tjana 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 nú mero 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 
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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 se u 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 e s reconstruirà, a càrrec del 

Contractista. 
Les sancions referide s no podran ser inferiors a l’aplicació d’una penalit zació 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. 
 
 
B1Z4 - MATERIALES AUXILIARS D'ESTRUCTURES PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 
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 foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 

o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JR C, segons 

UNE-EN 10025-2 

- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió 

atmosfè rica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura 

- Amb cargols 

S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb 

resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 

- Una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix 

les determinacions de les normes  de condicions tècniques de subministrament següents: 

- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-

EN 10025-1 i  PNE-EN 10025-5 

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 

següents normes: 

- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T:  UNE-EN 10055 

- Rodó:  UNE-EN 10060 

- Quadrat:  UNE-EN 10059 

- Rectangular:  UNE-EN 10058 

- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 

PERFILS FORADATS: 

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 

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: 
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El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 

determinacions de les normes  de condicions tècniques de subministrament del producte de 

partida. 

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de 

la norma UNE-EN 10162. 

PERFILS TREBALLATS  A TALLER AMB SOLDADURA: 

El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 

de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del 

material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades só n: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 

qualificats segons 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  i l’article 77 de la EAE per a obres d’edificació o d’acord 

amb l’article 640.5.2 del PG3  i l’article 77 de la EAE per a obres d’enginyeria civil. 

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
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Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall 

manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 

s’eliminin les restes d’escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 

característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  

Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 

doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 

producte. No s’admeten les martellades. 

 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 

S’utilitzaran cargols normalitzats d’acord a  les normes recollides a la taula 29.2.b de la 

EAE 

Els cargols aixamfranats, cargols  calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 

d’injecció s’han d’ utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 

requisits addicionals establerts a l’article 29.2 de la EAE. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 

pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

 La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin 

com a calibrats. 

Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a 

mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap 

del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 

volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el 

xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades 

de la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 

 Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre 

procediment sempre que proporcioni un acabat equivalent. 

Es  permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits 

establerts a l’apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 

640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria civil. 

És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que 

travessin dues o més peces. 

Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o 

punxonatge de dos forats i posterior oxitall. 

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, a menys que així ho expliciti el plec de 

condicions tècniques p articulars. 

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. 
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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 la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall 

manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 

s’eliminin les restes d’escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 

característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  

Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 

doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 

producte. No s’admeten les martellades. 

 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 

La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la 

peça. 

No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 

Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades 

adequadament d’acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 

Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel 

fabricant per al producte a aplicar. 

La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No 

s’utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura 

del recipient. 

Si s’aplica 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. 
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S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 

 Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga. 

Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura 

anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 

 Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe 

amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 

No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, 

d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

 - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF 

 Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 

Condiciones técnicas generales de suministro. 

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 

Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 

aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y 

de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 

Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE). 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 

para edificación. 

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE). 

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 

Hormigones y Acero. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER LAMINAT I PERFILS D’ACER 

BUITS: 

Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 

designació abreujada 
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- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) 

i, si és aplicable, la mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la 

secció transversal de tall. 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta 

adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix. 

PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 

conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el 

producte acompanyat per:  

- El número d’identificació de l’organisme de certificació 

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 

procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 

     - Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, 

segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 

     - Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER CONFORMATS: 

Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que 

contingui la següent informació: 

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l’acer 

- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 

requereix, el marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text 

clar 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 

Cada perfil ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número 

de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 

corresponent (ú nicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida 

al paquet. 

OPERACIONS DE CONTROL: 
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. 
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Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i e tiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) 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 caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF 

sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 

En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu 

convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques 
geomètriques com a mínim  sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material 
es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).  

A efectes de control d’apilament, la unitat d’inspecció  ha de complir les següents 

condicions: 

- Correspondència en el mateix tipus i grau d’acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 

     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 

     - Sèrie mitja:  16 mm <=  e <= 40 mm 

     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions 

següents: 

- Les unitats d’inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs: 

     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 

     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 

     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 

     - Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 

- En una mostra d’acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs: 

     - Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 

     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 

     - Assaig a flexió pel xoc d’una proveta de planxa d’acer (UNE 7475-1) 

     - Determinació de la duresa brinell d’una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 

- En una mostra de perfils d’acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents 

assaigs: 

     - Assaig d’aixafada (UNE-EN ISO 8492) 

-  En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN 

ISO 1461, UNE-EN ISO 2178). 

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï  el tipus de material d’aportació: 
- Preparació d’una proveta mecanitzada, soldades amb el material d’aportació previst, i assaig 
a tracció ( UNE-EN ISO 15792-2). Abans d’aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la 
soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de 
material d’aportació. 
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d’inspecció  segons els criteris 

establerts a la norma UNE-EN ISO 14284. 

En perfils laminats i conformats les mostres pels assaigs mecànics es prendran segons els 

criteris establerts en les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres 

seguiran els criteris establerts en l’annex A de la UNE EN 10025-1. 

Per la preparació de les provetes s’ aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 
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Per la preparació de provetes per assaig de tracció s’ aplicarà la UNE-EN 10002-1. 

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) 

s’aplicarà la  UNE 10045-1. També son d’aplicació els següents requeriments: 

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

- Gruix nominal <= 12 mm: l’ample mínim de la proveta serà de 5 mm 

 Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes 

originals, així com la seva localització i orientació del producte. 

 Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma 

UNE-EN 10219-1  seguint els parametres de la taula D.1 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No es podrà  acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin 

marcats adequadament. 

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d’ un lot acompleixen el prescrit, aquest és 

acceptable. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ha observat en el corresponent assaig 

alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, 

irregular funcionament de la maquinaria d’assaig...) l’assaig es considerarà  nul i caldrà 

repetir-lo correctament amb una nova proveta. 

 Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 

contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que 

s’està  assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat 

d’inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 

Quan es sobrepassi alguna de les tolerà ncies especificades en algun control geomètric, es 

rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, 

fins a un 20% d’ unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 

correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes 

actuacions segons el resultat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 
El material d’aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona 
d’influència de la soldadura. 
 
 
B1Z6 - MATERIALS AUXILIARS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PER A SEGURETAT I SALUT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1Z6AF0A,B1Z6211A. 

 
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 
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 - 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. 

 
 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B44Z502A,B44Z50AA,B44Z50B5,B44Z5021. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

 Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o 

treballats a taller. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR 

, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat , rectangular o 

planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 

 - Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer 

S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1 

- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H 

o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1 

- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JR C, segons 

UNE-EN 10025-2 

- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió 

atmosfè rica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Amb soldadura 

- Amb cargols 

S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb 

resistència millorada a la corrosió atmosfèrica): 

- Una capa d'emprimació antioxidant 

- Galvanitzat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 

PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
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El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix 

les determinacions de les normes  de condicions tècniques de subministrament següents: 

- Perfils d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 

- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-

EN 10025-1 i  PNE-EN 10025-5 

Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les 

següents normes: 

- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 

- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 

- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 

- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 

- Perfil T:  UNE-EN 10055 

- Rodó:  UNE-EN 10060 

- Quadrat:  UNE-EN 10059 

- Rectangular:  UNE-EN 10058 

- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051 

PERFILS FORADATS: 

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 

Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 

- Perfils foradats d’acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 

- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2 

PERFILS CONFORMATS EN FRED: 

El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i 

tecnològiques de l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les 

determinacions de les normes  de condicions tècniques de subministrament del producte de 

partida. 

Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de 

la norma UNE-EN 10162. 

PERFILS TREBALLATS  A TALLER AMB SOLDADURA: 

El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment 

de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del 

material base. 

En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del 

material d’aportació ha de ser equivalent a la del material base. 

Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades só n: 

- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 

- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 

- Per arc submergit amb fil/filferro 

- Per arc submergit amb elèctrode nu 

- Per arc amb gas inert 

- Per arc amb gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 

- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 

- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 

- Per arc de connectors 

Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i 

qualificats segons la UNE-EN 287-1. 
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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  i l’article 77 de la EAE per a obres d’edificació o d’acord 

amb l’article 640.5.2 del PG3  i l’article 77 de la EAE per a obres d’enginyeria civil. 

S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 

Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall 

manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 

s’eliminin les restes d’escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 

característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  

Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 

doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 

producte. No s’admeten les martellades. 

 Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 

Toleràncies de fabricació: 

- En obres d’edificació:  Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 

- En obres d’enginyeria civil:  Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 

S’utilitzaran cargols normalitzats d’acord a  les normes recollides a la taula 29.2.b de la 

EAE 

Els cargols aixamfranats, cargols  calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals 

d’injecció s’han d’ utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els 

requisits addicionals establerts a l’article 29.2 de la EAE. 

La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i 

pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 

 La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin 

com a calibrats. 
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Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la 

superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a 

mínim: 

- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 

- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 

Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 

En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap 

del cargol. 

En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar 

volanderes. Si s’utilitzen han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el 

xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap del cargol. 

En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades 

de la forma següent: 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 

- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 

 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, a menys que així ho expliciti el plec de 

condicions tècniques p articulars. 

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 la clau dinamomètrica. 

- Mètode de la femella indicadora. 

- Mètode convinat. 

Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall 

manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 

S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si 

s’eliminin les restes d’escòria. 

Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les 

característiques del material no queden per sota dels valors especificats.  

Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El 

doblat o conformat no s’ha de fer durant l’interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 

El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del 

producte. No s’admeten les martellades. 
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 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. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, 

d'acord amb els criteris següents: 

- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 

 - Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la 

DF 

 Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL: 

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: 

Condiciones técnicas generales de suministro. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL 
AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ 
NOVEMBRE 2018 
JOSEP ELIAS PAYAN, Arquitecte 
 

132 
  

UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: 

Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no 

aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y 

de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. 

UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. 

Tolerancias dimensionales y de la sección transversal. 

OBRES D’EDIFICACIÓ: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE). 

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

Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A. 

* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas 

para edificación. 

OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero 

Estructural (EAE). 

* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a 

Hormigones y Acero. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER LAMINAT I PERFILS D’ACER 

BUITS: 

Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva 

designació abreujada 

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) 

i, si és aplicable, la mostra 

- El nom del fabricant o la seva marca comercial 

- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 

La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la 

secció transversal de tall. 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta 

adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix. 

PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 

conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el 

producte acompanyat per:  

- El número d’identificació de l’organisme de certificació 

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 

- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és 

procedent) 

- Referència a la norma EN 10025-1 

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL 
AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ 
NOVEMBRE 2018 
JOSEP ELIAS PAYAN, Arquitecte 
 

133 
  

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 

     - Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, 

segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1 

     - Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER CONFORMATS: 

Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que 

contingui la següent informació: 

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 

- Tipus i qualitat de l’acer 

- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es 

requereix, el marcatge CE 

- Nom o logotipus del fabricant 

- Codi de producció 

- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text 

clar 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 

Cada perfil ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 

- La designació abreujada 

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 

- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número 

de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document 

corresponent (ú nicament aplicable als perfils foradats conformats en fred) 

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida 

al paquet. 

OPERACIONS DE CONTROL: 
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 e tiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) 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 caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF 

sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 

En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu 

convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques 
geomètriques com a mínim  sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material 
es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).  

A efectes de control d’apilament, la unitat d’inspecció  ha de complir les següents 

condicions: 

- Correspondència en el mateix tipus i grau d’acer 

- Procedència de fabricant 

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 

     - Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 

     - Sèrie mitja:  16 mm <=  e <= 40 mm 

     - Sèrie pesada:  e > 40 mm 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions 

següents: 

- Les unitats d’inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs: 
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     - Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 

     - Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 

     - Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 

     - Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 

- En una mostra d’acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs: 

     - Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 

     - Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 

     - Assaig a flexió pel xoc d’una proveta de planxa d’acer (UNE 7475-1) 

     - Determinació de la duresa brinell d’una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 

- En una mostra de perfils d’acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents 

assaigs: 

     - Assaig d’aixafada (UNE-EN ISO 8492) 

-  En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN 

ISO 1461, UNE-EN ISO 2178). 

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï  el tipus de material d’aportació: 
- Preparació d’una proveta mecanitzada, soldades amb el material d’aportació previst, i assaig 
a tracció ( UNE-EN ISO 15792-2). Abans d’aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la 
soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de 
material d’aportació. 
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d’inspecció  segons els criteris 

establerts a la norma UNE-EN ISO 14284. 

En perfils laminats i conformats les mostres pels assaigs mecànics es prendran segons els 

criteris establerts en les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres 

seguiran els criteris establerts en l’annex A de la UNE EN 10025-1. 

Per la preparació de les provetes s’ aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s’ aplicarà la UNE-EN 10002-1. 

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) 

s’aplicarà la  UNE 10045-1. També son d’aplicació els següents requeriments: 

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 

- Gruix nominal <= 12 mm: l’ample mínim de la proveta serà de 5 mm 

 Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes 

originals, així com la seva localització i orientació del producte. 

 Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma 

UNE-EN 10219-1  seguint els parametres de la taula D.1 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

No es podrà  acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin 

marcats adequadament. 

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d’ un lot acompleixen el prescrit, aquest és 

acceptable. 

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ha observat en el corresponent assaig 

alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, 

irregular funcionament de la maquinaria d’assaig...) l’assaig es considerarà  nul i caldrà 

repetir-lo correctament amb una nova proveta. 

 Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 

contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que 

s’està  assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat 

d’inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà. 

Quan es sobrepassi alguna de les tolerà ncies especificades en algun control geomètric, es 

rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, 

fins a un 20% d’ unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes 
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correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes 

actuacions segons el resultat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 
El material d’aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona 
d’influència de la soldadura. 
 
 
B4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
B4LF - BIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B4LF0402. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Element prefabricat de formigó precomprimit amb les seves armadures preteses. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Element autoresistent, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul i els esforços de 

muntatge. 

- Element semiresistent, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul un cop completat a 

l'obra. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els elements prefabricats han d’anar marcats o etiquetats per mostrar la identificació del 
fabricant, la identificació del lloc de producció, el número de identificació de la unitat 
(quan sigui necessari), la data de fabricació , el pes de la unitat (si és >800kg) i 
informació per a la instal·lació si fos necessari. També caldrà facilitar la següent 
informació: nom del fabricant, direcció del fabricant, identificació del producte, nú mero de 
la norma del producte i número de la posició de la documentació tècnica (quan sigui 
necessari). 

El producte ha d’anar acompanyat de la documentació tècnica que ha d’incloure informació  

detallada dels elements pel que fa referència a dades geomètriques i propietats 

complementàries dels materials, incloent les dades de construcció tals com les dimensions, les 

toleràncies, la disposició de l’ armat, el recobriment del formigó, les característiques 

superficials (quan sigui necessari), les condicions de recolzament transitòries i finals 

esperades i les condicions d’elevació  

En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques 

uniformes i no s'admet la presència de rebaves, cocons, discontinuï tats en el formigonament, 

superfícies deteriorades, armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu 

comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 

Les característiques geomètriques i d’armat han de correspondre amb les condicions reflectides 

a la fitxa tècnica del sistema de sostre utilitzat 

Només s’han d’utilitzar materials la idoneïtat dels quals estigui provada. 

Els requisits dels materials que formen els prefabricats (acer i formigó)  es descriuen en 

UNE-EN 13369 punt 4.1. 

Tots els materials utilitzats en la fabricació  de les peces han de complir les condicions 

fixades en les normes EHE-08 i UNE-EN 13369. 

La resistència del formigó ha d’esser igual o su perior a C25/30 pels prefabricats armats i 

C30/37 pels prefabricats pretesats. 

L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió  ha 

d'estar feta amb filferros corrugats, que compleixin les exigències de la EHE-08, art.31.1. 

En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establer tes en la norma EHE-08 

i UNE-EN 13369 en especial les que fan referè ncia a la seva durabilitat. 

Ha de correspondre a les especificacions de la DT, pel que fa a dimensions, geometria, 

resistència a compressió i a flexió. 
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La bigueta ha de resistir, sense necessitat d'apuntalament, els esforços originats durant la 

seva col·locació i posada a l'obra. 

Els recobriments de formigó mínims es descriuen en UNE-ENV 1992-1-1 punt 4.1 

El formigó no ha de tenir defectes de vibratge. 

La cara superior de la peça ha de tenir una textura rugosa al llarg de tota la superfície. 

L'armadura bàsica ha d'estar disposada a tota la llargària de la bigueta. 

Fissuració:  Sense fissures visibles 

 Toleràncies: 

Les toleràncies geomètriques de fabricació queden grafiades en la UNE-EN 13225 punt 4.3.1 

Contrafletxa: ±L/700 per elements armats i en cas d’elements pretesats poden adoptar-se 1,5 

vegades aquest valor 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Emmagatzematge: Les biguetes i lloses alveolars pretensades s’han d’apilar netes sobre suports 

– que han de coincidir en la mateixa vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni alçària 

superior a 1,5 metres, llevat d’indicació del propi fabricant 
 
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 13225:2005 Productos prefabricados de hormigón. Elementos estructurales lineales. 

UNE-EN 13369:2006 Reglas comunes para productos prefabricados de hormigón. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

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 estructural:   

     - Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

El símbol de marcatge de conformitat CE s’ha d’estampar d’acord amb la Directiva 93/68CE i ha 

d’estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha 

d’anar acompanyat de la següent informació: 

- Número identificador de l’organisme de certificació; 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant; 

- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge; 

- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 

- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat; 

- Descripció del producte, nom genèric i ús previst; 

- Informació de les característiques essencials: 

   - Resistència a compressió del formigó  

   - Resistència última a tracció i límit elàstic (de l’acer)  

   - Resistència mecànica (per càlcul) 

   - Resistència al foc (per a la capacitat portant) 

   - Detalls constructius (propietats geomètriques i documentació tècnica) 

   - Durabilitat  
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Per aquest producte es poden realitzar tipus d’ etiquetes diferents on es detalla d’una manera 
o altre la informació sobre les característiques essencials segons estigui en la informació 
tècnica, en la documentació tècnica o en les especificacions de disseny , d’ acord amb la UNE-
EN corresponent del producte. 
Sobre el producte es pot col· locar etiqueta simplificada on apareixeran les dades següents: 

- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant; 

- Número identificador de la unitat  

- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcatge; 

- Número del certificat de control de producció en fàbrica; 

- Referència a la norma UNE-EN del producte prefabricat; 

Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d’ un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats 

higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1: 

- Conductivitat tèrmica (W/mK) 

- Factor de resistència a la difusió del vapor d’aigua 

OPERACIONS DE CONTROL: 

En cada subministrament d’elements resistents que arribi a l’obra s’ha de verificar com a 

mínim: 

- Que les marques d’identificació sobre l’element resistent (fabricant, tipus d’element, data 

fabricació i dades geomètriques) coincideixen amb les dades del full de subministrament 

- Que les característiques geomètriques i d’armat estan d’acord amb la fitxa tècnica i 

coincideixen amb les especificades al projecte executiu 

L’element resistent que resulti malmè s quedant afectada la seva capacitat resistent en els 

processos de transport, descarrega i manipulació, no s’ha d’utilitzar en l’obra 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a 

les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Control estructural i físic : Es rebutjaran les biguetes / semibiguetes que no vagin 
identificades o no disposin d’autorització d’us. 
Control geomètric: Es rebutjaran les biguetes / semibiguetes quan s’observin irregularitats 
dimensionals. 
 
 
B4LM - PLANXES D'ACER PER A SOSTRES COL·LABORANTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Semiplaca grecada d’acer galvanitzat per el procediment Sendzimir, obtinguda a partir d’una 

banda d’ acer laminat en fred en procés continu. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de les 
plaques subministrades. 
Un cop comprovat l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques 
uniformes i no s'admet la presència de rebaves del laminat, la discontinuïtat en el 
recobriment del galvanitzat, ni les superfícies deteriorades, els guerxaments, ni d'altres 
defectes que perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior. 
La cara superior de la placa ha de tenir la superfície amb ressalts, realitzats durat el 
procés d’estampació de la placa, per augmentar l’adherència amb el formigó.  
La forma i dimensions de la secció de la semiplaca han de ser les especificades en els plànols 
i en les prescripcions tècniques particulars del projecte. 
Tipus d’acer (UNE-EN 10326): FeE320G 
Límit elàstic: >= 320 N/mm2 
Tipus de galvanitzat (UNE-EN 10326): Z-275 
Mòdul resistent: 
- i/vi: >= 23,02 cm3/m 
- i/vs: >= 28,03 cm3/m 

Toleràncies: 
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- Amplària:  + 5 mm,  - 0 mm 

 - Llargària:  + 3% - 0% 

- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0% 

- Gruix:  ± 0,15 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Sobre una base plana, amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra 
amb les condicions exigides.  
Emmagatzematge: Sobre una base plana i rígida per evitar deformacions. A cobert i amb 
suficient ventilació , protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on puguin rebre 
impactes. No han 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: 
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 e tiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) 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 caracterí stiques 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. 

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: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega del s 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 nú mero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats 

obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

 
 
B4LZ - MATERIALS AUXILIARS PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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B4LZ160W. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Revoltons per a la fabricació de sostres unidireccionals amb elements resistents 

industrialitzats. 

S'han considerat els materials següents: 

- Revoltons de ceràmica 

 - Revoltons de morter de ciment 

 - Revoltons de poliestirè 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Les característiques geomètriques han de correspondre a les condicions reflectides a la fitxa 

tè cnica del sistema de sostre utilitzat. 

Resistència a compressió en peces col·laborants:   >= fck formigó del sostre 

Càrrega de trencament a flexió  > 1.0 kN determinada segons UNE 53981 per a peces de 

poliestiré expandit, i segons UNE 67037 per a peces d’altres materials 

El comportament de reacció al foc  de les peces que estiguin o pugin estar exposades a 

l’exterior durant la vida útil de l’estructura, han de complir amb la classe de reacció al foc 

que els hi sigui exigible. En cas d’edificis ha de ser conforme l’apartat 4 de la secció SI-1 

del documento DB-SI.  

Les peces fabricades amb materials inflamables s’han de protegir del foc amb capes protectores 

justificades empíricament sota l’acció del foc de càlcul. 

REVOLTÓ CERÀMIC: 

Peça obtinguda per un procés d'emmotllament, assecatge i cocció d'una pasta argilosa. 

Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si té un so agut en ser 

colpejada i un color uniforme en trencar-se. 

A les peces resistents no s'han d'admetre superficies fissurades a la cara superior ni a la 

cara inferior ni a les ales de suport ni als envans laterals. 

El perfil del revoltó ha de complir en qualsevol punt de la cara superior que el gruix del 

formigó de la capa de  compressió (h) sigui: 

     - Revoltó resistent. h >= c/8 

     - Revoltó alleugerant: h >= c/6 

c= distància horitzontal al eix de simetria 

Escrostonaments: han de complir les indicacions de l’apartat 6.3  de la norma UNE 67020 - 

1999. 

Valor mitjà  de la expansió per humitat (UNE 67035):  =<0,55 mm/m 

Valor individual de l’expansió per humitat (UNE 67035):  =<0,65 mm/m 

Resistència a flexió (UNE 67037): 

- Revoltó alleugerant: 1,0 kN 

- Revoltó resistent: 1,0 kN 

- Revoltó resistent amb capa de compressió incorporada: 1,5 kN 

Resistència a compressió (UNE 67038): 

- Revoltó resistent: > 25 N/mm2 

- Revoltó resistent amb capa de compressió incorporada: 30 N/mm2 

Toleràncies: 

- Alçada, amplada i llargada: ± 5 mm del valor declarat pel fabricant  

REVOLTÓ DE MORTER DE CIMENT: 

Peça obtinguda per un procés d’emmotllament d’una  pasta de formigó. Aquest ha de complir els 

apartat 4.1.1 i 4.1.2 de la norma EN 13369:2004, o l’apartat 4.1 de la norma EN 771-3:2004. 

No han de tenir fissures  ni escrostonaments que puguin ser perjudicials pel seu comportament 

mecànic. 

Amplada efectiva del rebaix de recolzament del revoltó: 

- classe N1: � 20 mm 
- classe N2: � 25 mm 
Gruix de l’ala superior dels revoltons resistents: 
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- classe N1: � 30 mm 
- classe N2: � 35 mm 
Toleràncies: 

Generals per a totes les classes de toleràncies: 

- Llargada, amplada i alçada: ± 10 mm 

- Amplada del rebaix: ± 3 mm 

Per a classe T1: 

- La resta de dimensions: ± 5 mm 

Per a classe T2: 

- Llargada: ± 5 mm 

- Amplada i alçada: 0; + 5 mm 

REVOLTÓ DE POLIESTIRÈ: 

Peça d'escuma de poliestirè  expandit (EPS) per a alleugerir sostres unidireccionals de 

biguetes prefabricades. Poden ser fetes per mecanització d’un bloc de EPS o emmotllant el 

material. 

No han de tenir defectes de fabricació ni defectes superficials  com ara escrostonaments, que 

afectin a la seva utilització. 

Si s’utilitzen en sostres en contacte amb l’exterior, la conductivitat tèrmica màxima del 

material ha de ser menor o igual al valor de càlcul utilitzat al projecte per justificar el  

compliment de l’aïllament tèrmic de l’edifici. 

Toleràncies: 

- Alçària:  ± 1,5% 

- Amplària:  ± 1,0% 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetades sobre palets. 

Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin i sense contacte directe amb el 

terra. 

REVOLTÓ DE POLIESTIRÈ: 

No han d'estar en contacte amb olis, dissolvents, hidrocarburs saturats, àcids o betums a 

temperatures >= 130°C. 
 
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 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). 

Real Decreto 1630/1980, de 18 de julio, sobre fabricación y empleo de elementos resistentes 

para pisos y cubiertas. 

REVOLTONS CERÀMICS: 

UNE 67020:1999 Bovedillas cerámicas de arcilla cocida para forjados unidireccionales. 

Definiciones, clasificación y características. 

REVOLTÓ DE MORTER DE CIMENT: 

UNE-EN 15037-2:2009 Productos prefabricados de hormigón. Sistemas de forjado de vigueta y 

bovedilla. Parte 2: Bovedillas de hormigón. 

REVOLTÓ DE POLIESTIRÈ: 

UNE 53981:1998 Plásticos. Bovedillas de poliestireno expandido (EPS) para forjados 

unidireccionales con viguetas prefabricadas. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

En cada subministrament d’elements d’entrebigat de tipus ceràmic o de morter de ciment que 

arribi a l’obra s’ ha de verificar com a mínim: 

- Que les característiques geomètriques estan d’acord amb la fitxa tècnica i que coincideixen 

amb les especificades dels plànols del projecte executiu 

- Que es disposa de certificació documental sobre el compliment dels assaigs de trencament a 

flexió, i si la peça es ceràmica, de l’expansió per humitat segons EHE-08 art. 36 

En cada subministrament d’elements d’entrebigat de poliestirè que arribi a l’obra s’ha de 

verificar com a mí nim: 

- Que les característiques geomètriques estan d’acord amb la fitxa tècnica del sostre i que 

coincideixen amb les especificades als plànols del projecte executiu 

- Que es disposa de certificació documental sobre el compliment dels assaigs de trencament a 

flexió d’acord amb EHE-08 art. 36 

- Que existeix garantia documental del fabricant que la classificació segons la reacció al foc 

declarada s’ha determinat segons la UNE-EN 13501-1 

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Data de fabricació 

- Dimensions i d'altres característiques 

 - 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 e tiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) 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: es comprovaran les característiques d’aspecte 

extern i geomètriques per cada 5000 peces que arribin a l’obra. 

 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 i els criteris indicats a 

les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

- Si en els terminis establerts al començar l’obra no es fa l’entrega de ls certificats de 

qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d’assaigs als revoltons apilats 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. 

 
 
B5 - MATERIALS PER A COBERTES 
B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
B5ZC - MATERIALS PER A ESQUENES D'ASE I CANVIS DE PENDENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZC14A8. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Peça de planxa metal·lica plegada per a resolució dels punts d’inflexió  i encontre amb altres 
elements, del vessant de la coberta (aiguafons, canals interiors, esquena d’ase, etc.). 

S'han considerat els tipus de planxa següents: 

- Planxa de zinc 

 - Planxa de coure 

 - Planxa d'acer galvanitzat 

ELEMENTS DE PLANXA: 

La superfície ha de ser llisa i plana. 

Les arestes han de ser rectes i escairades. 

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 

El gruix de la planxa ha de ser constant. 

No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes 

superficials. 

Toleràncies: 

- Desenvolupament:  ± 3 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 

 - Gruix:  ± 0,03 mm 

 - Llargària:  ± 5 mm 

 PEÇA DE PLANXA 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. 

Contingut de zinc (UNE 36-130):  98,5% 

 Toleràncies: 

- Gruix:  ± 0,1 mm 

 - Llargària nominal: + 3%, - 0% 
 
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 
 

PECES DE CERÀMICA O DE PLANXA DE ZINC O COURE 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

XAPA 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. 

 
 
B5ZD - MATERIALS PER A MINVELLS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Peça per a minvell formada amb planxa 45 cm de desenvolupament, com a màxim, obtinguda per un 

procés de laminatge. 

S'han considerat els tipus de planxa següents: 

- Planxa de zinc 

 - Planxa de coure 

 - Planxa d'acer galvanitzat 

ELEMENTS DE PLANXA: 

La superfície ha de ser llisa i plana. 

Les arestes han de ser rectes i escairades. 

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 

El gruix de la planxa ha de ser constant. 

No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes 

superficials. 

Toleràncies: 

- Desenvolupament:  ± 3 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 

 - Gruix:  ± 0,03 mm 

 - Llargària:  ± 5 mm 

 PEÇA DE PLANXA 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. 

Contingut de zinc (UNE 36-130):  98,5% 

 Toleràncies: 

- Gruix:  ± 0,1 mm 

 - Llargària nominal: + 3%, - 0% 
 
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 
 

PECES DE CERÀMICA O DE PLANXA DE ZINC O COURE 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

XAPA 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. 

 
 
B5ZF - MATERIALS PER A ACROTERIS I GÀRGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZFU001. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Peça formada amb planxa o PVC per a acroteris i gàrgoles. 

 S'han considerat els elements següents: 

 - Peça per a acroteri de planxa 

- Peça per a gàrgola de planxa 

- Peça per a gàrgola de diàmetre 100 mm, de planxa metàl·lica amb làmina adherida de PVC 

- Peça per a gàrgola de diàmetre 100 mm de PVC 

 S'han considerat els tipus de planxa següents: 

- Planxa de zinc 

 - Planxa de coure 

 ELEMENTS DE PLANXA: 

La superfície ha de ser llisa i plana. 

Les arestes han de ser rectes i escairades. 

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 

El gruix de la planxa ha de ser constant. 

No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes 

superficials. 

Toleràncies: 

- Desenvolupament:  ± 3 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 

 - Gruix:  ± 0,03 mm 

 - Llargària:  ± 5 mm 

 PEÇA DE PLANXA METÀL·LICA AMB LÀMINA ADHERIDA DE PVC: 

La planxa metàl·lica ha de portar un tractament de galvanització i posterior lacat al forn. 

No s'ha de posar en contacte amb materials bituminosos, olis, greixos, productes que 

continguin dissolvents o altres materials que provoquin la migració dels plastificants de PVC. 

La làmina de PVC ha de ser soldable amb els procediments habituals: aire calent, alta 

freqüència, dissolvents i altres. 

Gruix: 

- Planxa metàl·lica:  >= 0,50 mm 

- Làmina de PVC:  >= 0,85 mm 

PEÇA DE PVC: 

El color ha de ser uniforme en tota la superfície. 

No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials. 

Gruix:  >= 1,7 mm 

 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 

 Combustibilitat:  Incombustible 

 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 

 PEÇA PER A GÀRGOLA: 

Toleràncies: 

- Diàmetre:  ± 0,4 mm 

 - Llargària: 

     - Peça de 25 a 35 cm de llargària:  ± 1 mm 

     - Peça de 45 cm de llargària:  ± 1,5 mm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

ELEMENTS DE PLANXA: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

PEÇA PER A GÀRGOLA DE PVC: 

Subministrament: Empaquetades i s'ha d'indicar el producte que conté. 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i de les 

radiacions solars. 
 
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. 

 
 
B5ZG - MATERIALS PER A JUNTS DE COBERTES 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a junts de dilatació de cobertes. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Cavalló de planxa de 0,6 a 0,82 mm de gruix i 45 cm de desenvolupament com a màxim, 

obtinguda per un procés de laminatge 

 - Peça obtinguda per un procés d'emmotllament de formigó de ciment pòrtland blanc i sorra de 

marbre 

S'han considerat els tipus de planxa següents: 

- Planxa de zinc 

 - Planxa de coure 

 ELEMENTS DE PLANXA: 

La superfície ha de ser llisa i plana. 

Les arestes han de ser rectes i escairades. 

La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant. 

El gruix de la planxa ha de ser constant. 

No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes 

superficials. 

Toleràncies: 

- Desenvolupament:  ± 3 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 

 - Gruix:  ± 0,03 mm 

 - Llargària:  ± 5 mm 

 PEÇA DE FORMIGÓ DE CIMENT BLANC: 

La granulometria del marbre ha de ser contínua i homogènia. 

El color ha de ser uniforme en tota la superfície. 

Cal que tingui la forma adequada per encaixar en el junt. 

No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 

La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser amplària x gruix. 

Absorció d'aigua en pes:  <= 15% 
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 Resistència al desgast:  <= 4 mm 

 Gelabilitat:  No ha de tenir senyals de trencament o de deteriorament 

 Toleràncies: 

- Llargària nominal:  ± 2 mm/m,  ± 3 mm/total 

- Amplària: 

     - Peça de 25 a 30 cm d'ample:  ± 1 mm 

     - Peça de 40 a 45 cm d'ample:  ± 1,5 mm 

- Gruix:  ± 1 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

ELEMENTS DE PLANXA: 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 

PEÇA DE FORMIGÓ DE CIMENT BLANC: 

Subministrament: Empaquetades sobre palets. 

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

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B5ZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B5ZZAEJ0,B5ZZJLNT. 

 
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 obtingud a 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 
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 - 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 bo nera 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      �              � 
�������������������������������������������������������������� 
�Vis:              �     -    �    53 metall  �  >= 7 metall � 
�Metall i goma     �     -    �    50 goma    �  >= 10 goma  � 
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�������������������������������������������������������������� 
�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 presentar 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 
B61 - MATERIALS PER A PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
B61C - VIDRES EMMOTLLATS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Peça de vidre translúcida i incolora obtinguda per premsatge de la massa de vidre fos en un 

motlle, sotmesa posteriorment a un tractament de recuita, de 25 a 50 mm de gruix. 

S'han considerat els tipus de vidre emmotllat següents: 

- Peça doble composta per dues peces senzilles íntimament unides, que formen una cambra 

estanca d'aire deshidratat 

 - Peça senzilla 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir defectes que puguin afectar la seva resistència (escumes, fils, llàgrimes, 

etc.) ni defectes detectables a la vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, etc.). 

La difusió lluminosa ha de ser uniforme. 

La peça de vidre emmotllat ha de tenir el perfil adequat per a garantir l'adherència amb el 

formigó. 

Duresa al ratllat (Mohs):  >= 6,5 

 PEÇA DOBLE AMB CAMBRA D'AIRE: 

Coeficient de transmissió tèrmica: 

- Paraments exteriors:  <= 3,5 W/m2 K 

- Paraments interiors:  <= 2,35 W/m2 K 

Índex d'atenuació acústica global  entre 125 i 4000 Hz (ISO R-140):  >= 41 dB 

Toleràncies: 

- Gruix:  ± 3 mm 

 PEÇA SENZILLA: 

Coeficient de transmissió tèrmica: 

- Paraments exteriors:  <= 5,2 W/m2 K 

- Paraments interiors:  <= 3,7 W/m2 K 

Índex d'atenuació acústica global entre 125 i 4000 Hz (ISO R-140):  >= 45 dB 

Toleràncies: 

- Gruix:  ± 2 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetades, en caixes. 

Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegida contra els impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d’un espai 

habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents: 

- Transmitància tèrmica U (W/m2K) 

- Factor solar 

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 e tiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) i els documents de 
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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 caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF 

sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 

En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu 

convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció , en referència a l’aspecte i 
característiques geomètriques. 

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 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 segü ents, 

realitzats per un laboratori acreditat: 
     - Aspecte 
     - Duresa al ratllat 
     - Conductivitat tèrmica 
     - Característiques geomètriques (5 peces): 
          - Gruix 
          - Amplària 
          - Llargària 

 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 i els criteris indicats a 

les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega del s 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 nú mero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats 

obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

 
 
B64 - MATERIALS PER A TANQUES METÀL·LIQUES 
B64M - TANQUES D'ACER 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a tanques d'acer. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Planxa preformada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb nervadures, per a tanca 

metàl·lica. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

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. 

Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2 

Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2 
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Puresa del zinc:  >= 98,5% 

  
 
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. 

 
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B71 - LÀMINES BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7117070,B71190L0,B71190R0. 

 
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 và ries armadures, recobriment bituminós i acabat 

antiadherent, sense protecció, amb autoprotecció mineral o amb autoprotecció metàl·lica. 

- LAM: Làmina de quitrà modificat amb polí mers sense armadura, fabricada per extrussió i 

calandratge. 

- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplà stic 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: Là mines 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 poliester 

- FV: Feltre de fibra de vidre 

- FP: Feltre de poliester 

- PE: Film de poliolefina 

- TV: Teixit de fibra de vidre 

- PR: Film de poliester 

- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre 

- TPP: Teixit de polipropilè 

- AL: Alumini 

- NA: Sense armadura 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
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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. 

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, protuberà ncies, clivelles, forats)  

Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, 

amb la finalitat d'augmentar la resistè ncia al lliscament del recobriment bituminós i de 

compensar les 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 là mina 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 asfà 

ltica 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 per el 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 per el fabricant 
-  Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1109):  <= valor declarat per el fabricant 

- Resistè ncia a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat per el fabricant 

- Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1):  Tolerància declarada per el 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 per el fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada per el 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 per el fabricant 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

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: 
- 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 
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- 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  
          - Resistè ncia 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 per el 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:  

El material antiadherent pot ser un film de plà stic o paper siliconat i ha de complir les 

especificacions de la 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 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: 
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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 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ  DE 

COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D’ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES: 
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 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 LÀ MINES 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:  

- 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 

     - Tipus d’acabat superficial i sistema d’instal·lació previst 

      - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la 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 conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

 - Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern 

de Nivell o Classe: productes classe F roof,  
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 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o 

Classe: F:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

 - 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 conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus  

 - 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: Certificació de Conformitat CE  
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 la 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 conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

 - 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 conformitat del fabricant  

 - 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):   



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL 
AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ 
NOVEMBRE 2018 
JOSEP ELIAS PAYAN, Arquitecte 
 

156 
  

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus  

 - 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: Certificació de Conformitat CE  

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  
Els punts de control més destacables són els següents: 
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 e tiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) 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 mitjanç ant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida la 
Marca AENOR, d’acord amb la 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 LÀ MINES BITUMINOSES: 

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. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LÀMINES BITUMINOSES  NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ 

MINERAL: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 
 La presa de mostres del material es realitzarà d’acord amb la UNE-EN 13416. 
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INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀMINES BITUMINOSES NO 

PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL: 
No s’admetran l es 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 mé s 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 peç a 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. 
 
 
B74 - LÀMINES DE PVC 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Làmina termoplàstica de policlorur de vinil plastificat, amb o sense armadura. 

S’han considerat els tipus de làmines següents: 

- Làmina no resistent a l'intempèrie, sense armadura, o amb armadura de fibra de vidre 

- Làmina resistent a l'intempèrie, sense armadura, o amb armadura de fibra de vidre, o de 

malla de poliester  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser 

rectes. 

Ha de ser impermeable a l'aigua. 

S'ha de poder soldar pels procediments habituals (aire calent, alta freqüència, dissolvents, 

etc). 

Incompatibilitats: No s'ha de posar en contacte amb materials bituminosos, olis, greixos o 

productes que continguin dissolvents o d'altres materials que provoquin la migració dels 

plastificants del PVC.  La làmina no resistent a la intèmperie no s'han d'exposar als raigs 

solars. 

En les làmines de dos components, les diferents capes han d'estar solidament adherides. Han de 

tenir una resistència adequada a la deslaminació. 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES: 

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: 

- 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 per el fabricant 

 - Factor de transmissió del vapor d’aigua (UNE-EN 1931):  ± 30% 

- Resistència a l'esquinç ament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat per el fabricant per les 

direccions transversal i longitudinal de la làmina 

- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5 ):  <= temperatura de doblegat en fred declarada 

per el fabricant 
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2 ):  >= valor declarat per el fabricant 
- Resistència a l’impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat per el 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% 
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- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 

- Rectitut ( UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 

- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956. 

LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 

Els requisits de les làmines s’han considerat en funció dels usos següents: 

- Membranes d’impermeabilització en túnels i obres subterr ànies (UNE-EN 13491) 

- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 

- Recintes d’emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493) 

- Làmines per a la construcció d’embassaments i preses (UNE-EN 13361) 

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

- Característiques essencials: 

     - 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: 

     - Resistè ncia 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 complementà ries per a us 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 là mines per a abocadors per a residus líquids o sòlids: 
     - Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434) 

Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids , o per 

embassaments i preses: 

      - Durabilitat: 
          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 

- Característiques complementàries en là mines per a abocadors per a residus líquids o sòlids, 

o per embassaments i preses: 
     - 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: 
          - Resistència química (UNE-EN 14414) 

- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a 

abocadors de residus líquids o sòlids o per embassaments i preses: 

      - Durabilitat: 
          - Microorganismes (UNE-EN 12225) 
     - Lixiviació (sol .lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415) 

LÀMINA RESISTENT A LA INTEMPÈRIE: 
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El PVC flexible ha de tenir en la seva composició els additius adequats que li confereixin 

resistència a la intempèrie i que evitin la migració dels plastificants per l'acció dels raigs 

ultraviolats. 

S'han de diferenciar clarament, pel color, de les làmines que no tenen tractament protector. 
 
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 BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 

UNE-EN 13361:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de 

embalses y presas. 

UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de 

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 LÀ MINES 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 

- Indicació del tipus de PVC 

 - 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 nú mero 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 
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     - 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 us 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 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 conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

 - 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 conformitat del fabricant  

 - 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 conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus  

 - 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: Certificació de Conformitat CE  
 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 nú mero d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en 

fàbrica 

     - El nom o la marca comercial 
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     - 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 la 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 CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de 
producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 

OPERACIONS DE CONTROL EN MEMBRANES: 
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 e tiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) 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 caracterí stiques 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 de les característiques geomè triques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada 
subministrament. 
- 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:  
     - Plegabilitat 
     - Migració de plastificants 
     - Envelliment artificial accelerat 
     - Resistència a la percussió 
     - Resistència a la tracció i allargament fins el trencament 

 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 es realitzaran segons les indicacions de la DF. La presa de mostres del material 
es realitzarà d’acord amb la norma UNE-EN 13956 , segons el tipus de làmina. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’admetran l es 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 mé s del mateix 
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
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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. 
 
 
B77 - LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7711H00,B7713281. 

 
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 per el 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 per el fabricant 

 - Factor de transmissió del vapor d’aigua (UNE-EN 1931):  ± 30% 

- Resistència a l'esquinç ament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat per el fabricant per les 

direccions transversal i longitudinal de la làmina 

- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5 ):  <= temperatura de doblegat en fred declarada 

per el fabricant 
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2 ):  >= valor declarat per el fabricant 
- Resistència a l’impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat per el 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 caracterí stiques 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 per el 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 per el fabricant 
-  Durabilitat (UNE-EN 1296):  Ha de complir 
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- Resistè ncia a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat per el fabricant 

- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2):  >= valor declarat per el 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 per el fabricant per a les 

direccions longitudinal i transversal de la làmina 

     - Làmines amb  armadura (UNE-EN 13859-1):  >= valor declarat per el 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 per el fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  Tolerància declarada per el fabricant 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 75 mm/10 m 

- Gruix (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada per el fabricant 

-  Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2):  Tolerància declarada pel fabricant 

Les caracterí stiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984. 

LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES: 

Ha de ser soldable per ambdues cares, per els 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 subterr ànies (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 per el 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: 

     - Resistè ncia 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 complementà ries per a us 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 là mines per a abocadors per a residus líquids o sòlids: 
     - Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434) 

      - Durabilitat: 
          - Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224) 
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- 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 

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 LÀ MINES 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 nú mero d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en 

fàbrica 
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     - 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 us 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 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 conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

 - 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 conformitat del fabricant  

 - 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 conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus  

 - 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: Certificació de Conformitat CE  

 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 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 
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- 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 a 

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 a 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 la 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 següents, d’acord amb l’especificat en l’ apartat 4.1 

del CTE/DB-HS 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: Certificat de conformitat CE del producte 

Productes per a 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 CE de conformitat del fabricant i informe o protocol dels assaigs 

inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat  
     -  Sistema 4: Declaració CE de conformitat del fabricant 
 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 nú mero 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 
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      - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la 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 CE de conformitat del fabricant i Certificat del control de 
producció en fàbrica emès per l’organisme d’inspecció 

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 e tiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) 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 caracterí stiques 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): 
          - Resistè ncia 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) 
          - Resistè ncia a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3) 
          - Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493) 
          - Envelliment artificial accelerat (UNE 53104) 
          - Resistència a l’esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2) 
          - Comportament a la calor (UNE-EN 13956) 
          - Absorció d’aigua (UNE-EN ISO 62 ) 

     - Per a membranes: 
          - Resistència a la percussió (UNE-EN 13956)  
           - Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades en la UNE-EN 
13493 
          - Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420) 
     - En casos especials, s’inclouran a més: 
          - Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846) 
          - Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175) 

 En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF  tingui dubtes de la seva 

representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del 

contractista. 
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OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ: 

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. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de fe r segons les indicacions de la DF. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’admetran l es 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 mé s 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 peç a 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. 
 
 
B7B - GEOTÈXTILS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7B11170,B7B11AF0,B7B111C0. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

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 poliester termoestable fet amb fibres de poliester 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 

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: 
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- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferrovià ries 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 per el fabricant, 

assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 

Massa per unitat de superfície (UNE-EN 965) 

- Característiques essencials: 

     - 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: 

     - Resistè ncia a la tracció d’unions i costures (UNE-EN ISO 10321) 

     - Resistència al 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): 

- 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) 
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     - 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) 
 
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. 
 
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 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. 
 
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 conformitat del fabricant i Certificació de Control de la 

Producció en Fàbrica  

 - 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 conformitat del fabricant  

A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 
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- 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 

- 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 les normes aplicables 

      - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
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 e tiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) 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: En cas que disposi de la Marca AENOR, o altre 

legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de 

recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 

subministrament rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de 

producte. 
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 
- Determinació de les característiques geomè triques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada 
subministrament. 

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 5000 m2 o fracció de geotextil de les mateixes característiques col·locat en obra, es 
realitzaran els assaigs segü ents: 
     - Massa per unitat de superfície (UNE EN 965) (UNE-EN ISO 9864) 
     - Tracció monodireccional longitudinal i transversal (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 
     - Allargament de trencament (UNE 40-528) (UNE-EN ISO 10319) 
     - Força de punxonament (BS 6906 /4) (UNE-EN ISO 12236) 
     - Resistència a la ruptura ulterior (esquinç ament) (UNE 40529)  

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMIINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- 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:  

     - Pes 
     - Resistència a la tracció i allargament fins el trencament 

     - Resistència mecànica a la perforació 

     - Permeabilitat (columna d’aigua de 10 cm) 
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 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 i els criteris indicats a 

les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’admetran l es 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 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. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀ MINES DE TRACCIÓ MECÀNICA: 
 Els resultats dels assaig d’identificació compliran les condicions del plec amb les 
desviacions màximes següents: 
- Assaigs físics i mecànics: ± 5 % 
- Assaigs hidràulics: ± 10 %  
Si algun resultat queda fora d’aquestes tolerà ncies, es repetirà l’assaig sobre dues mostres 
més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan els nous resultats estiguin d’acord a 
l’especificat. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D’INCOMPLIMENT EN LÀ MINES SEPARADORES DE 

POLIPROPILÈ: 
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 mé s del mateix 
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
 
 
B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS 
FONOABSORBENTS 
B7C1 - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS I ESCUMES PROJECTADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7C100N0. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials de baixa conductivitat tèrmica sense forma específica per ser utilitzats com 

aïllaments al reblert de cambres, projectats o estesos sobre elements constructius. 

S'han considerat els materials següents: 

- Escuma de poliuretà formada per isocianat, polialcohol i un agent escumò gen, de densitat 35 

o 40 kg/m3, preparada per a injectar o per a projectar 

- Morter d’escaiola i perlita o morter de ciment i perlita, de densitat  450/500 kg/m3, en 

sacs o pastat per projectar 

- Morter de ciment i vermiculita de densitat 270/290 kg/m3, en sacs o pastat per projectar 

- Morter de calç amb perlita i vermiculita , en sacs o pastat per a projectar 

- Escumant per a formigó cel·lular 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 

Ha de ser autoextingible i no afavorir el desenvolupament d'insectes i microorganismes. 

La densitat aparent ha de ser igual a la densitat nominal. 

Conductivitat tèrmica:  <= 0,023 W/m K 

MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA: 

Mescla preparada d'escaiola i perlita expandida. Si es subministra en sacs, la mescla s'ha de 

pastar amb aigua per a formar el morter i pot portar additius incorporats. Si es subministra 

pastat per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles  additius. 

En el morter subministrat en sacs, la qualitat de l'escaiola ha de ser E-30 o E-35. 
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Conductivitat tèrmica: 
�������������������������������������������������������������������������� 
�Subministrament       �  Densitat aparent       �Conductivitat tèrmica  � 
�                      �      (kg/m3)            �            (W/m K)    � 
�������������������������������������������������������������������������� 
�en sacs               �escaiola      800        � escaiola  <= 0,35     � 
�                      �perlita       110-130    � perlita   <= 0,052    � 
�                      �mescla en sec 450-500    �                       � 
�������������������������������������������������������������������������� 
�pastat per a projectar�650-750 (aplicat i sec)  �    <= 0,081           � 
�������������������������������������������������������������������������� 

MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA PASTAT PER A PROJECTAR: 

Reacció al foc segons UNE-EN 13501-1:  A1 o A2-s1,d0 

Duresa superficial aplicada i seca (unitats Shore C):  >= 50 

 MORTER DE CIMENT I PERLITA: 

Mescla preparada de ciment i perlita. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir aigua 

i un airejant en les proporcions adequades, per a formar el morter. Si es subministra pastat 

per a projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles  additius. 

Característiques del material: 
������������������������������������������������������������������������� 
� Característiques de la perlita   � Característiques del morter        � 
������������������������������������������������������������������������� 
�Densitat      � <= 120 kg/m3      �Densitat       � 0,5 - 0,6 g/cm3    � 
�              �                   �(endurit i sec)�                    � 
������������������������������������������������������������������������� 
�Conductivitat �   <=0,052 W/m K   �Conductivitat  �  <= 0,070 W/ m K    � 
�tèrmica       �                   �tèrmica        �                    � 
������������������������������������������������������������������������� 
�Granulometria �     <= 3 mm       �Resistència a  � >=0,8 N/mm2        � 
�              �                   �la compressió  �                    � 
������������������������������������������������������������������������� 
�              �                   �Reacció al foc �  A1 o A2-s1,d0     � 
�              �                   �(UNE-EN13501-1)�                    � 
������������������������������������������������������������������������� 

MORTER DE CIMENT I VERMICULITA: 

Mescla preparada de ciment Pòrtland i vermiculita. Si es subministra en sacs s'ha d'afegir 

aigua en la proporció  adequada per a formar el morter. Si es subministra pastat per a 

projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius. 

Característiques de la vermiculita: 

- Granulometria:  2 - 6 mm 

 - Densitat:  80/100 kg/m3 

 Densitat de la mescla seca:  270/290 kg/m3 

 Les característiques del ciment s'han d'ajustar a les indicacions de la "Instrucción para la 

Recepción de Cementos RC-08." 

MORTER DE CALÇ AMB PERLITA I VERMICULITA 

Mescla preparada de calç  amb perlita i vermiculita. Si es subministra en sacs s’ha d’afegir 

aigua en la proporció adeq uada per a formar el morter. Si es subministra pastat per a 

projectar, la mescla porta l’aigua i els possibles additius. 

ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR: 

Ha de ser capaç de produir bombolles d'aire al barrejar-lo amb ciment i aigua en les 

proporcions indicades pel fabricant per tal d'obtenir una pasta de 300-400 kg/m3 de densitat. 

L'escumant ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar l'adormiment ni l'enduriment. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL·LULAR: 

Subministrament: En el seu envà s, de manera que no s’alterin les seves característiques. 

Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
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 MORTERS SUBMINISTRATS EN SACS: 

Subministrament: Envasat en sacs, de manera que no s'alterin les característiques. El material 

ha d'anar preparat per a aplicar-lo i amb la qualitat controlada. 

MORTER DE CIMENT I VERMICULITA SUBMINISTRAT EN SACS: 

Emmagatzematge: Sobre superfície plana i neta, protegits de la pluja i la humitat. No s'ha de 

col·locar pes a sobre per tal de no aixafar el material.  

MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA O MORTER DE CIMENT I PERLITA, SUBMINISTRATS EN SACS: 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny 

i de manera que no s'alterin les seves característiques. 

MORTER DE CALÇ AMB PERLITA I VERMICULITA 

Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempè rie, sense contacte directe amb el terreny 

i de manera que no s'alterin les seves característiques. Temps màxim recomanat 

d’emmagatzematge 1 any. 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 

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. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

En el sac han de figurar les dades següents: 

- Nom del fabricant 

 - Pes net o volum 

 - Distintiu del control de qualitat 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ESCUMA DE POLIURETÀ O MORTER: 

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 

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) 

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 e tiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) 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 caracterí stiques del material garantides per la marca; i la DF 
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sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. 

En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control de recepció si ho creu 

convenient. 
Inspecció visual del material en cada subministrament. 

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 

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTER, FORMIGÓ CEL·LULAR, GRANULATS, ESCUMA UREA FORMOL: 

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 material, es realitzaran els assaigs següents: 

     - Densitat aparent. 

     - Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667) 

- A criteri de la DF  es poden demanar addicionalment, la resta d’assaigs d’identificació 

recollits en el plec de condicions, en funció del tipus de material. 

OPERACIONS DE CONTROL EN AÏLLAMENTS D’ESCUMA DE POLIURETÀ: 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions 

següents: 
- Abans de començar l’ obra i per a cada subministrament, es realitzaran els assaigs següents, 
mitjançant un laboratori acreditat i extern: 
     - Densitat aparent a escumació lliure (UNE EN ISO 845) 
     - Assaigs d’escumació, amb determinació del temps de crema i temps de fil. (UNE 92120-1).  
     - Homogeneïtat de l’escuma segons l’Ordre del 12/7/1996 

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 els materials que no arribin a l’ obra acompanyats amb el corresponent 

certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides. 
Els resultats dels assaigs d’identificació compliran les condicions del plec. En cas 
d’incompliment en una comprovació, es repetirà l’assaig sobre dues mostres mé s del mateix 
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
 
 
B7D - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
B7D2 - MORTERS IGNÍFUGS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
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 é s 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. 
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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 per el 

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 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 

  
 
B7D6 - PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7D64N51. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Placa de silicat càlcic reforçada amb fibres inorgàniques resistents al foc. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Els angles i les arestes vistes han de ser rectes. 

La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc. 
Característiques físiques: 
+------------------------------------------------------------------------+ 
¦    Densitat    ¦  Gruix   ¦ Tolerància ¦ Dilatació 100%¦   Dilatació   ¦ 
¦      seca      ¦          ¦ del gruix  ¦   d’aigua     ¦    tèrmica    ¦ 
¦                ¦          ¦  estàndar  ¦               ¦  (20-600ºC)   ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦   870 kg/m3    ¦ 6-10 mm  ¦   10%      ¦   0,39 mm/m   ¦-6,4x10E-6m/m°C¦ 
¦                ¦ 12-20 mm ¦   1 mm     ¦               ¦               ¦ 
¦                ¦ 25 mm    ¦   1,5 mm   ¦               ¦               ¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
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¦   500 kg/m3    ¦    -     ¦   0,5 mm   ¦   0,90 mm/m   ¦-2,5x10E-6m/mºC¦ 
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦ 
¦   450 kg/m3    ¦    -     ¦   0,5 mm   ¦   0,87 mm/m   ¦-2,5x10E-6m/mºC¦ 
+------------------------------------------------------------------------+ 

Toleràncies: 

- Llargària nominal:  ± 3 mm 

 - Amplària nominal:  ± 3 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Les plaques s’han de subjectar pels extrems i s’ han de traslladar en posició 

vertical. 

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 

Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de 

40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B7DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7DZE100. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials diversos per a complementar l’aïllament contra el foc. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Imprimació de resines termoplàstiques 

- Abraçadora amb material intumescent 

- Coixinets intumescents 

- Escuma 

- Pasta de morter sec per a junt de plaques de silicat càlcic 
El fabricant ha de garantir la classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses)  en 
funció dels paràmetres especificats. 
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES: 
Ha de ser impermeable a l’aigua i a l’oli. 
Pes específic:  14 kN/m3 
Temps d’assecatge (20ºC i 65% humitat relativa):  12 hores 
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT: 

Les abraçadores poden ser dels següents tipus: 

- Dues peces metàl·liques amb folrat interior de material intumescent 

- Anell metàl·lic amb folrat interior de material intumescent 
COIXINETS INTUMESCENTS: 
No han d’estar trencats ni deteriorats. 
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ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL: 
Consistència:  Estructura cel·lular fina, aprox. 70% cèl·lules tancades 
Temperatura d’aplicació:  5ºC a 30ºC 
Enduriment inicial:  6 a 10 minuts 
Retracció (1dia):  0-1% 
Retracció (5dies):  0,5-1,5% 
PASTA DE MORTER SEC PER A JUNTS DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 
Temperatura d’aplicació:  >5ºC 
Densitat:  Aprox. 900 kg/m3 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES: 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color 

 - Instruccions d'ús 

 - Pes net o volum del producte 

 - Data de caducitat 
 Emmagatzematge: En envasos tancats a temperatura ambient, protegit de les gelades. 
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT: 
Ha de subministrar-se amb les instruccions d’ús. 
Emmagatzematge: Protegit de la intempèrie. 
COIXINETS INTUMESCENTS: 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Pes net o volum del producte 
 ESCUMA SEGELLANT EN AEROSOL: 
Ha de subministrar-se amb les instruccions d’ús. 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color 

 - Instruccions d'ús 

 - Pes net o volum del producte 

 - Data de caducitat 
 Emmagatzematge: En envasos d’alumini, protegit de la intempèrie. 
PASTA DE MORTER SEC PER A JUNTS DE PLAQUES DE SILICAT CÀLCIC: 

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne 

la compatibilitat dels materials. 

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie i de la humitat. 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Instruccions d'ús 

 - Pes net o volum del producte 

  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ABRAÇADORA AMB MATERIAL INTUMESCENT, COIXINETS INTUMESCENTS, ESCUMA SEGELLANT: 
Unitat d’element realment col·locat a l’obra segons les especificacions de la DT. 
IMPRIMACIÓ DE RESINES TERMOPLÀSTIQUES, PASTA DE MORTER SEC PER A JUNT DE PLAQUES DE SILICAT 
CÀLCIC: 
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Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS 
B7J1 - MATERIALS PER A LA FORMACIÓ DE JUNTS 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Perfils de materials diversos per a formació de junts de dilatació o de treball. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Perfil elastomèric d'ànima plana de 150 a 500 mm d'amplària per a junt de treball intern o 

extern 

- Perfil elastomèric d'ànima plana o circular amb xapa d'acer vulcanitzat par a junt de 270 a 

500 mm d’amplària, per a junt intern de treball o dilatació 

- Perfil elastomèric d'ànima circular de 200 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació 

intern 

- Perfil elastomèric d'ànima quadrada de 250 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació 

extern 

- Perfil de PVC d'ànima plana de 150 a 320 mm d'amplària per a junt de treball intern o extern 

- Perfil de PVC d'ànima oval o omega de 100 a 500 mm d'amplària per a junt de dilatació intern 

- Perfil de PVC d'ànima quadrada de 100 a 350 mm d'amplària per a junt de dilatació intern o 

extern 

- Perfil de PVC en forma d'U de 45-130/20-50 mm per a junt de dilatació amb ranura oberta a 

l'exterior 

- Perfil metàl·lic amb dents per a un recorregut màxim de 50 a 500 mm o sense dents per a un 

recorregut mà xim de 30 a 100 mm, per a junt de dilatació extern 

- Perfil de neoprè armat, amb membrana flexible o rígid, per a un recorregut màxim de 50 a 380 

mm, per a junt de dilatació extern 

- Perfil compressible de cautxú per a un recorregut màxim de 20 a 50 mm, per a junt de 

dilatació extern 

- Perfil d'alumini i junt elastomèric per a un recorregut màxim de 15 mm. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El perfil desplegat ha de tenir un aspecte uniforme i sense fissures, deformacions, forats o 

altres defectes. 

Característiques morfològiques: 
���������������������������������������������������������������� 
�Material    �Forma                 � Amplària  � Gruix        � 
�del junt    �                      �del perfil � (mm)         � 
�            �                      �   (mm)    �              � 
���������������������������������������������������������������� 
�Elastomèric �Ànima circular        �  200-250  � >= 9         � 
�            �                      �  300      � >= 10        � 
�            �                      �  350-400  � >= 12        � 
�            �                      �  500      � >= 13        � 
�            ��������������������������������������������������� 
�            �Ànima circular amb    �  300-350  � >= 10        � 
�            �xapa d'acer           �  400      � >= 11        � 
�            �                      �  500      � >= 12        � 
�            ��������������������������������������������������� 
�            �Ànima quadrada        �  250-500  � >= 6         � 
�            ��������������������������������������������������� 
�            �Ànima plana per a     �  150-230  � >= 7         � 
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�            �junt de treball intern�  250-350  � >= 8         � 
�            ��������������������������������������������������� 
�            �Ànima plana per a     �  250-500  � >= 6         � 
�            �junt de treball extern�           �              � 
�            ��������������������������������������������������� 
�            �Ànima plana amb xapa  �  270      � >= 7         � 
�            �d'acer                �  310      � >= 8         � 
���������������������������������������������������������������� 
�PVC         �Ànima oval            �  100      � >= 2; 2,5    � 
�            �                      �  150-190  � >= 2,5; 3,5  � 
�            �                      �  240      � >= 3; 4      � 
�            �                      �  320-350  � >= 3,5: 4,5  � 
�            �                      �  500      � >= 4; 6      � 
�            ��������������������������������������������������� 
�            �Ànima omega           �  250      � >= 3; 5      � 
�            �                      �  350      � >= 4; 6      � 
�            ��������������������������������������������������� 
�            �Forma d'U             � 45-60/30  � >= 4; 4,5    � 
�            �                      �    50/20  � >= 3,5; 4    � 
�            �                      �    60/50  � >= 4,5; 5    � 
�            �                      � 95-130/30 � >= 5; 6      � 
�            ��������������������������������������������������� 
�            �Ànima plana o qua-    �  150      � >= 2,5; 3,5  � 
�            �drada per a junt      �  190      � >= 2,5; 4    � 
�            �intern                �  240      � >= 3; 4      � 
�            �                      �  320-350  � >= 3,5; 5    � 
�            ��������������������������������������������������� 
�            �Ànima plana ó qua-    �  190      � >= 2,5; 3,5  � 
�            �drada per a junt      �  240-320  � >= 3; 4      � 
�            �extern                �  250      � >= 4; 5      � 
���������������������������������������������������������������� 

Característiques físiques i mecàniques: 
��������������������������������������������������������������������  
�Material    �  Resistència    �Allargament fins �    Duresa       � 
�            �  a la tracció   � al trencament   �(unitats Shore A)� 
�            �    (N/mm2)      �                 �                 � 
�������������������������������������������������������������������� 
�Elastomèric � >=10            �   >= 380%       �    57-67        � 
�PVC         � >=12            �   >= 300%       �  aprox. 70      � 
�Metàl·lic   � >=100           �   >= 350%       �    57-67        � 
�            �(ASTM D-412)     � (ASTM D-412)    �(ASTM D-2240)    � 
�Cautxú      �           -     �   >= 250%       �    60-70        � 
�            �                 � (ASTM D-412)    �                 � 
�������������������������������������������������������������������� 

PERFIL ELASTOMÈRIC: 

Perfil de material elastomèric obtingut del cautxú amb materials d'addició i vulcanitzats. 

En els perfils amb xapa d'acer vulcanitzat, els extrems han de ser dentats per ambdues cares i 

han de portar una perllongació de xapa unida al perfil per vulcanització, perqué es puguin 

utilitzar en junts de dilatació o treball, interns. 

Característiques dimensionals: 
�������������������������������������������������������������������� 
� Forma          � Amplària del perfil � Amplària del tub central  � 
�                �       (mm)          �          (mm)             � 
�������������������������������������������������������������������� 
� Ànima circular � 200 - 400           � >= 38                     � 
�                ��������������������������������������������������� 
�                � 500                 � >= 45                     � 
�                �                     � >= 42 (perfil amb xapa    � 
�                �                     � d'acer)                   � 
�������������������������������������������������������������������� 
� Ànima quadrada � 250, 350, 500       � >= 25                     � 
�                � 300                 � >= 30                     � 
�������������������������������������������������������������������� 
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Resistència a l'esqueixament:  >= 8 N/mm2 

Deformació remanent per tracció:  <= 20% 

 Deformació amb el betum calent:  Nul·la 

Temperatura d'utilització:  Entre -20°C i +60°C 

 PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC: 

En els perfils per a junt de dilatació, el centre del perfil ha de ser buit de secció 

circular, rectangular, oval o omega. 

Els perfils per a junt de treball han de ser de secció rectangular plena. 

En els perfils per a junt de dilatació o treball interns, els extrems han de ser dentats per 

ambdues cares. En els perfils per a junt extern, els extrems han de ser dentats per una sola 

cara i l'altra ha de quedar llisa. 

El perfil de PVC amb forma d'U, ha d'anar dentat per una de les seves cares, perquè es pugui 

utilitzar en junts de dilatació externs. 

Perfil per a junt extern: 
��������������������������������������������������������������� 
�Material      �Amplària del perfil �Alçària de les nervadures� 
�              �     (mm)           �          (mm)           � 
��������������������������������������������������������������� 
�Elastomèric   �   150-500          �         >= 25           � 
�PVC           �     190            �         >= 15           � 
�              �     240            �         >= 17           � 
�              �     250            �         >= 40           � 
�              �     320            �         >= 20           � 
��������������������������������������������������������������� 

PERFIL METÀL·LIC PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN: 

Perfil format per un compost metall/elastòmer vulcanitzat en calent. 

Ha d'estar format per dues parts, una mascle i una altra femella, de formes geomètriques 

compatibles, amb la franquícia necessària per tal de permetre els moviments del junt. 

Totes les parts metàl·liques han d'estar protegides contra la corrosió. 

Ha de portar els forats necessaris per a la seva fixació. 

La forma del perfil ha d'impedir l'acumulació de brutícia. 

Ha de ser resistent a la intempèrie, a l'acció dels olis, greixos, benzina i a la sal 

utilitzada per al desglaç de carreteres. 

En els perfils amb dents, quan el recorregut màxim és de 150 a 500 mm, el perfil mascle ha de 

tenir una superfície antilliscant. 

Característiques dimensionals: 
���������������������������������������������������� 
� Recorregut màxim  � Gruix  �Amplària del perfil  � 
�   (mm)            � (mm)   �       (cm)          � 
�                   �        ����������������������� 
�                   �        � mascle  � femella   � 
���������������������������������������������������� 
� 30 � sense dents  �>= 22   � >= 15,5 � >= 13     � 
� 50 �   amb dents  �>= 33   � >= 26   � >= 14,5   � 
� 50 � sense dents  �>= 33   � >= 21   � >= 15,5   � 
� 75 �   amb dents  �>= 39   � >= 33   � >= 19     � 
� 75 � sense dents  �>= 39   � >= 25   � >= 19     � 
�100 �   amb dents  �>= 47   � >= 41   � >= 25     � 
�100 � sense dents  �>= 47   � >= 29   � >= 25     � 
�150 �   amb dents  �>= 50   � >= 57,5 � >= 36     � 
�200 �   amb dents  �>= 50   � >= 75   � >= 45     � 
�250 �   amb dents  �>= 57   � >= 91   � >= 56     � 
�300 �   amb dents  �>= 90   � >= 92   � >= 55     � 
�400 �   amb dents  �>= 90   � >= 102  � >= 65     � 
�500 �   amb dents  �>= 90   � >= 111  � >= 75     � 
���������������������������������������������������� 

Característiques de l'elastòmer: 

- Resistència a la tracció (ASTM D 412-87):  >= 100 N/mm2  

- Allargament fins al trencament (ASTM D 412-87):  >= 350% 
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- Duresa (Unitats Shore A, ASTM D 2240-91):  57 - 67 

- Adherència amb xapa d'acer (ASTM D 4298 ):  Trencament de l'elastòmer 

- Deformació remanent per compressió assaig 24 h a 70°C (ASTM D 395-89): <= 25% 

- Resistència a l'envelliment 72 h a 100°C (ASTM D 573-88 ): 

     - Duresa, variació:  ± 15 

     - Resistència, variació:  ± 15% 

     - Allargament al trencament, variació:  - 40% 

- Resistència als olis, 72 h a 100°C, variació de volum (ASTM D 471-79): <= 10% 

- Resistència a l'ozó (ASTM D 1149-91 ):  No ha de tenir fissures 

Característiques del metall: 

- Límit elàstic de l'acer:  >= 2350 N/mm2 

PERFIL DE NEOPRÈ ARMAT PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN: 

El perfil amb membrana flexible, ha d'estar format per dues bandes de neoprè armades, de 

secció  rectangular plena i unides per una membrana flexible de neoprè. El perfil rígid ha 

d'estar format per una banda (en recorreguts de 90 mm, com a màxim) o tres bandes (en 

recorreguts >= 100 mm) de neoprè armat i una secció metàl·lica  estampida a cada banda. 

Cada banda ha de dur una armadura de reforç d'acer, col·locada per capes i íntimament lligada 

al neoprè. 

En el perfil rígid, la secció metàl·lica ha de ser rectangular i contí nua. Ha de dur els 

retalls necessaris per tal de permetre els moviments del junt. 

Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la 

intempèrie i als agents atmosfèrics. 

La cara exterior ha de tenir un dibuix antilliscant, que faciliti l’evacuació de l’aigua. 

Ha de disposar d'un sistema d'ancoratge al taulell per mitja de perns. 

Composició de cada placa en el perfil amb membrana flexible: 

- Cautxú cloroprè:  > 60% 

- Sutge:  > 25% 

- Material auxiliar:  < 15% 

- Cendra:  < 5% 

 PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ PER A JUNT DE DILATACIÓ EXTERN: 

Perfil de cautxú de cloroprè, format per dues bandes de secció rectangular plena amb els seus 

extrems units amb membranes flexibles de cautxú de cloroprè. 

Les seves propietats no s'han d'alterar per l'acció dels greixos i ha de ser resistent a la 

intempèrie i als agents atmosfèrics. 

El perfil de material elastòmers ha d’estar obtingut del cautxú amb materials d’addició i 

vulcanitzats.  Els materials per als junts han d’estar fabricats a partir d’un cautxú 

resistent a l’ozó, i no han de confiar aquesta resistència a una protecció superficial que pot 

ser eliminada per abrasió , rentat o altres procediments. 

Les condicions geomètriques del perfil i les toleràncies corresponents, es definiran a la 

documentació tècnica. 
En la inspecció  visual, les peces no han de presentar porositat, defectes superficials 
importants, ni irregularitats dimensionals, en particular sobre la superfície d’obturació. 

Resistència a tracció (UNE 53510):  >= 12 MPa 

Allargament fins al trencament (UNE 53-510):  >= 250% 

Deformació remanent per compressió, 24 h a 100°C (UNE 53-511):  <= 40% 

 Duresa. IRHD (UNE 53549):  55 - 60 

Envelliment desprès de 72 h a 100°C (UNE 53548): 

- Duresa, variació:  + 12 

- Resistència a la tracció, variació:  - 20% 

- Allargament fins al trencament, variació:  - 25% 

Resistència a l'ozó, 96 h a 40°C (UNE 53558-1 ):  No ha de tenir fissures 

Variació de volum en aigua, 7 dies a temperatura ambient (UNE-ISO 1817):  0  a +5 % 

PERFIL D'ALUMINI I JUNT ELASTOMÈRIC: 

Perfils d'alumini amb elements d'ancoratge dentats, amb junt de material elastomèric inserit. 
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El junt elastomèric és de goma sintètica i ha de ser resistent al desgast per fricció, als 

olis i betums i a temperatures entre -30°C a +120°C. 

Amplària total del perfil:  65 mm 

 PERFIL ELASTOMÈRIC AMB XAPA D'ACER: 

Adherència amb la xapa d'acer:  Trencadura de l'elastòmer 

 Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma DIN 7865. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

PERFIL ELASTOMÈRIC O DE PVC: 

Subministrament: En rotlles. Es poden demanar en formes especials amb unions fetes en fàbrica. 

Emmagatzematge: Protegit d'impactes i de temperatures superiors a 40°C. 

PERFIL METÀL·LIC: 

Subministrament: Per unitats d'un metre de llargària màxima. 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de manera que no s'alterin les seves 

condicions. 

PERFIL DE NEOPRÈ, CAUTXÚ O ALUMINI: 

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 
 

PERFIL ELASTOMÈRIC: 

* DIN 7865 (2) 02.82 Láminas elastoméricas para sellar juntas en el hormigón. Condiciones del 

material y ensayos. 

PERFIL COMPRESIBLE DE CAUTXÚ 

* UNE 53628:1988 Elastómeros. Caucho vulcanizado. Juntas de dilatación preformadas utilizadas 

entre bloques de hormigón en autopistas. Especificaciones para los materiales. 

PERFIL DE PVC O METÀL·LIC: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS  DE NEOPRÉ O CAUTXÚ: 

- Inspecció visual dels perfils en el moment del subministra i recepció  del corresponent 

certificat de qualitat que garanteixi el compliment de les condicions del plec. En cas de que 

el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es 

podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els 

resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció  

establert en la marca de qualitat de producte. 

- Comprovació de les característiques geomètriques dels perfils (5 determinacions per a cada 

mesura). 

- Per a cada subministrador i tipus de junt es realitzaran els assaigs d’identificació  

previstos en les especificacions en funció de la tipologia del junt. 

En els perfils de cautxú s’han de realitzar els assaigs següents (UNE 53628): 

- Resistència a la tracció 

- Allargament mínim al trencament 

- Duresa nominal 

- Deformació romanen mesurada al cap de 24 h 

- Envelliment al cap de 72 h a 100ºC 

- Augment de volum experimentat durant 7 dies a temperatura ambient 

- Resistència a l’esquerdament per l’ozó d’una mostra de material elastòmer (UNE 53558-1) 
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTR ES EN PERFILS DE NEOPRÈ: 

- Les provetes s’obtindran de l’article acabat, segons la norma UNE-ISO 23529. 

- Si les provetes especificades en algun mètode d’assaig particular, no es poden preparar a 

partir d’ articles acabats, es prendran de plaques d’assaig de dimensions convenients 

fabricades a partir del mateix lot de barreges que el utilitzat per a l’article acabat, en 

condicions de vulcanització comparables a les de la producció  industrial. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS DE CAUTXÚ: 

 - Es seguiran les indicacions que, en cada cas, realitzi la DF 

- La presa de mostra es basarà en els criteris de les normes UNE 53628 Elastómeros. 

INTERPRETACIÓ  DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT EN PERFILS DE NEOPRÉ O 

CAUTXÚ:  

- No s’autoritzarà la col·locació del material que no vagi acompanyat del corresponent 

certificat de control de fabricació. 

- En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà sobre 

dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els resultats obtinguts 

compleixin les especificacions. 

 
 
B7J5 - SEGELLANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7J50010. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar 

un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, 

amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre 

- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú 

de polisulfurs amb additius i càrregues 

- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i 

càrregues d'elasticitat permanent 

- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en 

dispersió aquosa, amb additius i càrregues 

- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent 

- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de 

plasticitat permanent 

- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, 

resines, fibres minerals i elastómers 

- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i 

càrregues minerals 

- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible 

- Massilla per a junt de plaques de guix laminat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 

Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, 

la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb 

pistola. 

Característiques físiques: 
�������������������������������������������������������������������� 
�Tipus massilla  �Densitat  �Temperatura �Deformació �Resistència a� 
�                � a 20°C   �d'aplicació �màx. a 5°C �  temperatura� 
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�                � (g/cm3)  �            �           �             � 
�������������������������������������������������������������������� 
�Silicona neutra �1,07-1,15 � -10 - +35°C�  20-30%   � -45 - +200°C� 
�Silicona àcida  �1,01-1,07 � -10 - +35°C�  20-30%   �     -       � 
�ó bàsica        �          �            �           �             � 
�Polisulfur      � >= 1,35  � -10 - +35°C�   30%     � -30 - +70°C � 
�bicomponent     �          �            �           �             � 
�Poliuretà       �   1,2    �   5 - 35°C �  15-25%   � -30 - +70°C � 
�monocomponent   �          �            �           �             � 
�Poliuretà       � 1,5-1,7  �   5 - 35°C �   25%     � -50 - +80°C � 
�bicomponent     �          �            �           �             � 
�Acrílica        � 1,5-1,7  �   5 - 40°C �  10-15%   � -15 - +80°C � 
�De butils       �1,25-1,65 �  15 - 30°C �   10%     � -20 - +70°C � 
�D'óleo-resines  �1,45-1,55 � -10 - +35°C�   10%     � -15 - +80°C � 
�������������������������������������������������������������������� 

Característiques mecàniques: 
������������������������������������������������������������������� 
�Tipus massilla   �Resistència a�Mòdul d'elasticitat al � Duresa  � 
�                 �  la tracció �100% d'allargament     �Shore A  � 
�                 �   (N/mm2)   �  (N/mm2)              �         � 
������������������������������������������������������������������� 
�Silicona neutra  �   >= 0,7    �          0,2          �12° - 20°� 
�Silicona àcida   �   >= 1,6    �          0,5          �25° - 30°� 
�ó bàsica         �             �                       �         � 
�Polisulfur       �   >= 2,5    �          -            �   60°   � 
�bicomponent      �             �                       �         � 
�Poliuretà        �   >= 1,5    �          0,3          �30° - 35°� 
�monocomponent    �             �   0,3 - 0,37 N/mm2    �         � 
�                 �             �(polimerització ràpida)�         � 
�Poliuretà        �      -      �         1,5           �    -    � 
�bicomponent      �             �                       �         � 
�Acrílica         �      -      �          0,1          �    -    � 
�De butils        �      -      �          -            �15° - 20°� 
������������������������������������������������������������������� 

MASSILLA DE SILICONA: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 

massa consistent i elàstica. 

Base:  Cautxú-silicona 

 Allargament fins al trencament: 

- Neutra:  >= 500% 

- Àcida o bàsica:  >= 400% 

 MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT: 

Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material 

elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base:  Polisulfurs + reactiu 

 Temperatura òptima de la mescla:  10°C - 20°C 

 MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT: 

Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una 

massa consistent i elàstica. 

La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície. 

Base: 

- Monocomponent:  Poliuretà 

- Bicomponent:  Poliuretà + reactiu 

 Temperatura òptima de la mescla:  15°C - 20°C 

 MASSILLA ACRÍLICA: 

El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una 

pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat. 

Base:  Polímers acrílics 
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 MASSILLA DE BUTILS: 

Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en 

una pasta tixotròpica elàstica. 

Base:  Cautxú-butil 

 MASSILLA D'OLEO-RESINES: 

En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté 

l'interior plàstic. 

Base:  Oleo-resines 

 MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar 

un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, 

pressió o extrussió  , com a mínim 1 hora després de la seva preparació. 

Base:  Cautxú-asfalt 

 Resistència a la temperatura:  18°C - 100°C 

 MASSILLA ASFÀLTICA: 

Resiliència a 25°C:  78% 

 ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL: 

Temps d'assecatge (23°C i 50% HR):  20-25 min 

 Densitat (DIN 53420):  Aprox. 20 kg/m3 

 Temperatura d'aplicació:  5°C - 20°C 

 Resistència a la tracció (DIN 53571) 

- a 20°C:  15 N/cm2 

- a -20°C:  20 N/cm2 

 Comportament al foc (DIN 4102):  Classe B2 

 Resistència a la temperatura:  -40°C - +90°C 

 MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació. 

El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació. 

Classificació dels materials : 
������������������������������������������������������������������������������ 
�                        �           Principal mecanisme d’adormiment        � 
�                        ����������������������������������������������������� 
�   DESCRIPCIÓ           �      Pasta d’assecat      �  Pasta d’adormiment   � 
�                        �(en pols o llesta per l’ús)�     (Només en pols)   � 
������������������������������������������������������������������������������ 
�Pasta de farcit         �            1A             �          1B           � 
�Pasta d’acabat          �            2A             �          2B           � 
�Compost mixt            �            3A             �          3B           � 
�Pasta sense cinta       �            4A             �          4B           � 
������������������������������������������������������������������������������ 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA: 

Característiques físiques: 
������������������������������������������������������������������������ 
�         �         � Penetració a   �Fluència a 60°C �Adherència      � 
�  Tipus  �Densitat �25°C,150g i 5s  �UNE 104-281(6-3)�5 cicles a -18°C� 
�massilla �(g/cm3)  �UNE 104-281(1-4)�     (mm)       �UNE 104-281(4-4)� 
�         �         �     (mm)       �                �                � 
������������������������������������������������������������������������ 
�Cautxú   �1,35-1,5 �    <= 23,5     �      <= 5      �  Ha de complir � 
�asfalt   �(a 25°C) �                �                �                � 
�Asfàltica�  1,35   �     <= 9       �      <= 5      �  Ha de complir � 
������������������������������������������������������������������������ 

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

CONDICIONS GENERALS: 

Subministrament: En envàs hermètic. 
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MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O 

ASFÀLTICA: 

Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en 

posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C. 

Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos. 

MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT: 

Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim 

d'emmagatzematge sis mesos. 

ESCUMA DE POLIURETÀ: 

Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a 

temperatura ambient al voltant dels 20°C. 

Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos. 

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne 

la compatibilitat dels materials. 

Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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. 

MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT: 

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, 

especificaciones y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Ha de portar impreses les dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Identificació del producte 

- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà) 

 - Instruccions d'ús 

 - Pes net o volum del producte 

 - Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix) 

 CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN  MASSILLA PER A 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 

Caracteristica: Altres,  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE 

modificada,  

 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:   

     - Sistema 4: Declaració de conformitat del fabricant  

 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o 

Caracteristica: Reacció al foc:   

     - Sistema 3: Declaració de conformitat del fabricant i Assaig inicial de tipus  

El símbol de marcat de conformitat CE ha d’anar estampat sobre el producte o bé en l’etiqueta, 

embalatge o documentació comercial.  
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El símbol de marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació:  

- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l’any en que es va fixar el marcat  

- Referència a la norma UNE-EN 13963 

- Descripció del producte:nom genèric, material i us previst 

- Informació sobre les característiques essencials 

OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA: 
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat 
corresponent on es  garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec. 
-  Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de 
subministrament, es realitzaran els assaigs d’identificació següents:(UNE 104281-0-1) 
     - Assaig de penetració  
     - Assaig de fluència  
     - Assaig d’adherència  

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA: 
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà d’ 
acord a la norma UNE 104281-0-1. 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’ INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA: 
No s’acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de 
fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec. 
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà  el 
mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous 
resultats compleixin les especificacions. 
 
 
B7Z - MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B7Z2 - EMULSIONS BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B7Z24000,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 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. 

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: 
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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% 

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 
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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 
 

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 de identificació , han de complir les 
limitacions establertes en el plec. 
 
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B89ZPE00,B89Z1000,B89ZT000. 

 
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 cà rrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie 

- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues 

inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent 

 - Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o 

sintètiques i dissolvents 
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 - 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 fluï dificades 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 có rrer 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: 
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- 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 có rrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després 

de l’assecat 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 50 micres 

 - Temps d’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic: 

     - Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 

     - Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3 

- Rendiment:  > 6 m2/kg 

 - Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 

80% 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable. 

 - Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Capacitat de recobriment (UNE 48-259):  Relació constant >= 0,98 

 - Resistència al rentat (DIN 53778): 

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

 PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS: 

Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes 

 Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

 Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

 Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

 PINTURA ACRÍLICA: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o procediments pneumàtics 

- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 4 h 

     - Totalment sec:  < 14 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Ha de ser resistent a la intempèrie. 

ESMALT GRAS: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

 Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 1 h 

- Totalment sec:  < 6 h 

 Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat. 

ESMALT SINTÈTIC: 

No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22). 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  
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- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres 

 - Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5% 

 - Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg 

 - Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

 Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

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

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats 

- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): 

< 0,12 

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, 

pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.  

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5 

 - Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4 

 Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

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

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

- Adherència i resistència a l'impacte: 
������������������������������������������������������������������������ 
�                                         �A les 24 h� Al cap de 7 dies� 
������������������������������������������������������������������������ 
�Adherència al quadriculat:               �  100%    �     100%        � 
�Impacte directe o indirecte:             �          �                 � 
�Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) �   Bé     �  Ha de complir  � 
������������������������������������������������������������������������ 

 - Resistència a la càrrega concentrada  en moviment (UNE 56-814): Danys moderats   

 - Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits  

 - Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits  

 - Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent 

- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

 - Resistència química: 

     - A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 

     - A l'acid làctic al 5%:  15 dies 

     - A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 

     - A l'oli de cremar:  Cap modificació 
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     - Al xilol:  Cap modificació 

     - Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 

     - A l'aigua:  15 dies 

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS: 

Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació. 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé  i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge. 

- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C 

 - Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 3 h 

     - Totalment sec:  < 8 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

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

- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08) 

- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits 

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

detergents. 

 ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h 

 Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol. 

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable 

 Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 20 min 

- Totalment sec:  < 1 h 

 ESMALT DE CLORCAUTXÚ: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o 

corró. 

Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 2 h 

 Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis. 

ESMALT EPOXI: 

Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, 

corró o pistola. 

Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C 

 Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

- Al tacte:  < 30 min 

- Totalment sec:  < 10 h 

 Ha de tenir bona resistència al desgast. 

Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i 

solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a 

l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%. 

Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització): 

- Tracció:  >= 16 N/mm2 

- Compressió:  >= 85 N/mm2 

Resistència a la temperatura:  80°C 
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 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’assecat a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 1 h 

     - Totalment sec:  < 2 h 

- Pes específic:  < 17 kN/m3 

- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80% 

 Característiques de la pel·lícula seca: 

- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable. 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

- Resistència al rentat (DIN 53778): 

     - Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 

     - Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles 

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 

- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir 

 - Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes 

- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir 

 - Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir 

 - Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE 

DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA A LA CALÇ: 

Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 

La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 

PINTURA AL CIMENT: 

Subministrament: En pols, en envasos adequats. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN  PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 

PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 
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- Identificació del fabricant 

 - Nom comercial del producte 

 - Identificació del producte 

- Codi d'identificació 

 - Pes net o volum del producte 

 - Data de caducitat 

 - Instruccions d'ús 

 - Dissolvents adequats 

 - Límits de temperatura 

 - Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat 

 - Toxicitat i inflamabilitat 

 - 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 e tiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) 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 caracterí stiques 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: 
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- 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)  
               - 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 es pecificacions 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. 
 
 
B8J - CORONAMENTS DE PARETS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8JCC539. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Planxa metàl·lica conformada amb plegadora automàtica per a la formació de coronament de murs 

o d’ escopidors de tancaments. 

S'han considerat els tipus de planxa següents: 

- Planxa de zinc 

 - Planxa d'acer galvanitzat 

- Planxa d’alumini lacat 

- Planxa d’alumini anoditzat 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir la forma i dimensions indicats a la DT. 

No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat 

superficial. 

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. 

Toleràncies: 

- Llargària o amplària:  ± 1 mm 

 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Planor:  ± 1 mm/m 

- Desenvolupament:  ± 3 mm 

 PLANXA D'ALUMINI ANODITZAT: 

Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment. 

PLANXA D'ALUMINI LACAT: 

Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels 

procediments següents: 

- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques 

- Recobriment amb pols: De poliuretà, de poliester o acrílica 

Lacat del perfil:  >= 60 micres 

 PEÇA DE PLANXA DE ZINC: 

La planxa ha de tenir una fractura brillant. 

Contingut de zinc (UNE 37-301):  99,95% 

 Llargària:  200 - 300 cm 

 Toleràncies: 

- Impureses (UNE 37-301):  Ha de complir 

 - Gruix:  ± 0,03 mm 

 - Llargària:  ± 5 mm 

 PEÇA DE PLANXA 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. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les 

seves característiques. 

Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de 

perfil i acabats. 

Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin 

evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes. 
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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 
 

OPERACIONS DE CONTROL. ALUMINI I ZINC: 

Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l’aspecte i característiques 

geomètriques. 
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 e tiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) 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 caracterí stiques 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. 

Abans de començar l’ obra, si varia el subministrament, i per a cada tipus diferent que arribi 

a l’obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tè cniques, incloent, en el cas d’alumini lacat els 

resultats dels assaigs de gruix de protecció, i en el cas d’ acabats de zinc, el contingut de 

zinc realitzats per un laboratori acreditat. 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. 

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions 

següents: 
- Sobre un 10% de les peces rebudes, es realitzarà  la comprovació de les característiques 
geomètriques següents: 

     - Llargària 

     - Amplària 

     - Gruix 

     - Rectitud d’arestes 

     - Planor 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES. ALUMINI I ZINC: 
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 A CTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT. ALUMINI I ZINC: 

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 cas d’incompliment en un assaig, es repetirà, a cà rrec del contractista, sobre el doble 
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin 
conformes a les especificacions exigides. 
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En cas d’incompliment d’una característica geomètrica, es rebutjarà la peça en concret i 

s’ampliarà  el control sobre un 20 % de les peces. Si apareixen més incompliments es 

realitzarà el control sobre el 100% del material rebut. 

 
 
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS 
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B8ZAG000. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a 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 quí mica alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics 

- Protector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents 

fungicides i insecticides per a evitar el to blavó s i el podriment 

- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos 

- Solució de silicona 

 - Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i 

dissolvents 

 - Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i 

amb additius modificadors de la brillantor 

 - Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles 

o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats 

- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades, 

soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat 

 - Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades 

 - Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials 

 - Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius 

modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats  

VERNÍS: 

Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge. 

VERNÍS GRAS: 
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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 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL 
AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ 
NOVEMBRE 2018 
JOSEP ELIAS PAYAN, Arquitecte 
 

203 
  

     - 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 

- 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 
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 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 

Rendiment per una capa de 40 - 45 micres:  > 4 m2/kg 

 IMPRIMACIÓ DE LÀTEX: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls, 

pells ni dipòsits durs 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa i ha de fluir bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 30 min 

     - Totalment seca:  < 2 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Adherència (UNE 48032):  <= 2 

IMPRIMACIÓ FOSFATANT: 

Característiques de la pel·lícula líquida: 

- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni 

dipòsits durs 

- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer 

la brotxa i ha de fluir bé , i ha de deixar una capa uniforme després de l’assecat 

- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29): 

     - Al tacte:  < 15 min 

     - Totalment seca:  < 1 h 

Característiques de la pel·lícula seca: 

- Gruix de la capa:  4 - 10 micres 

 - Adherència (UNE 48032):  <= 2 

LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT: 

Dilució del 25 al 50% 

Un cop aplicat no ha d’alterar el color del material sobre el qual s’ha aplicat 

pH (c.c.): 10,5 

PINTURA DECAPANT: 

Ha de ser d'evaporació ràpida. 

Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts. 

Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula. 

POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC: 

Temps d'assecatge:  <= 30 min 

Temps d'assecatge per a repintar:  > 8 h 
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 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 

de impregnar bé les superfícies  poroses sense deixar pel·lícula. 

Rendiment:  > 3 m2/l 

 Temps d'assecatge al tacte a 20°C:  < 1 h 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En pots o bidons. 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense 

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

A cada envàs hi ha d'haver les dades següents: 

- Identificació del fabricant 

 - Nom comercial del producte 

 - Identificació del producte 

- Acabat, en el vernís 

- Codi d'identificació 

 - Pes net o volum del producte 

 - Data de caducitat 

 - Instruccions d'ús 
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 - 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 e tiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona fí sica) 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 caracterí stiques 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 segü ents, 

realitzats per un laboratori acreditat: 
     - Temperatura d’inflamació INTA 160.232A 
     - Índex d’anivellament INTA 160289 
     - Índex de despreniment INTA 160.288 
     - Temps d’assecat INTA 160.229 
     - Envelliment accelerat INTA 160.605 
     - Adherència UNE EN ISO 2409 
  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l’activitat, o que la DF no els 
consideri representatius, el contractista haurà  de realitzar els assaigs corresponents, al 
seu càrrec i fora del pressupost d’autocontrol. 
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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 es pecificacions 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 del s certificats de 

qualitat del fabricant, s’ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del 

Contractista. 

Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix 

lot. 

Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin 

satisfactoris. 

 
 
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT 
CONGLOMERAT AMB RESINA 
B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9CZ2000. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo. 

S'han considerat els materials següents: 

- Beurada blanca 

 - Beurada de color 

 - Suports de morter o de PVC 

 - Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC 

 BEURADA: 

Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i 

inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada. 

Les beurades de color han de tenir pigments colorantes. 

Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la 

mescla un cop elaborada. 

La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el 

paviment. 

Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment. 

PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA: 

Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les 

superposades i aconseguir alçàries diferents. 

La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. 

Diàmetre:  15 - 18 cm 
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 Alçària:  5 - 7 cm 

 Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2 

PEÇA DE SUPORT SUPERIOR: 

Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que 

faciliten la col·locació  de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes. 

A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o 

intermèdia. 

La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament. 

Diàmetre:  11 - 13 cm 

 Alçària:  3 - 5 cm 

 Resistència a la compressió:  >= 15 N/mm2 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

BEURADA: 

Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte 

contingut. 

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs. 

SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER: 

Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments. 

Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops. 

SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC: 

Subministrament: Embalades. 

Emmagatzematge: En el seu envàs. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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. 

 
 
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
B9E1 - PANOTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E11100. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. 

S'han considerat les peces següents: 

- Panot gris per a voreres 

 - Panot de color amb tacs per a pas de vianants 

 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 diferè ncies significatives respecte de qualsevol 

mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
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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. 

Llargària:  <= 1 m 

Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 

Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 

Les característiques dimensionals, físiques i mecà niques 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): 

          - 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 
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          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats sobre palets. 

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

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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 conformitat del fabricant  

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 classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors 

declarats pel fabricant: 

     - Dimensions nominals 

     - Resistència climàtica 

     - Resistència a flexió 

     - Resistència al desgast per abrasió 

     - Resistència al lliscament/patinatge 

     - Càrrega de trencament 

     - Comportament davant el foc 

- Referència a la norma UNE-EN 1339 

- 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 sí mbol 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 

     - El tipus de producte i l’ús o usos previstos 

     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
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Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses 

les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 

     - 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) 

Els productes destinats a ús en cobertes: 

     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 

OPERACIONS DE CONTROL: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls segü ents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) 
i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 

-  Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 

peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339) 

     - Sobre 3 mostres de 3 peces: 

          - Absorció d’aigua 

          - Gelabilitat 

          - Permeabilitat i absorció d’aigua per la cara vista 

          - Resistència al xoc 

     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 

          - Resistència a flexió 

          - Estructura 

          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 
- Recepció  del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material 
disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà  en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció 
establert en la marca de qualitat de producte. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF  i els criteris de la norma 
UNE-EN 1339. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció  visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomè tric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, 
fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 

En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà  dels resultats de 

les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest 

requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres mé s procedents del mateix lot, 

acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat. 

 
 
BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
BAR - PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS 
BARA - PORTES BASCULANTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BARAA366. 
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt de perfils d'acer galvanitzat, plafons de fusta o planxa d'acer galvanitzat, 

mecanismes, perfils pels bastiments, contrapessos, politges, etc... que conformen la porta 

basculant. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni 

despreniments en el recobriment. 
Totes les parts de la porta, així com les fixacions, han de ser en tots els aspectes de bona 
fabricació , material apropiat, resistència adequada i lliures de defectes patents durant la 
seva vida útil prevista. 

La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta. 

Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i 

connectades per mitjà de volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a 

l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al 

bastiment i a la fulla. 

Les guies han de ser d'acer galvanitzat, o protegit contra la corrosió, i de secció i forma 

acceptades per la DF. 
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a 
l'alç ada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla. 
L’element vidrat ha de garantir que en cas de ruptura no apareixeran trossos punxeguts, vores 
tallants, ni d’altres parts perilloses. 
La porta ha d’estar dissenyada i ha de portar les proteccions apropiades per tal d’evitar la 
producció de lesions i danys als usuaris, complint l’establert a la norma UNE-EN 12604. 

La porta ha d'anar provista d'una etiqueta fixada de forma permanent, en lloc visible i 

fàcilment llegible,   

que mostri almenys la següent informació: 

     - Nom del fabricant o importador a la UE (nom/detalls de contacte, per exemple codi o 

direcció) 

     - Tipus de porta 

     - Número de sèrie/número únic de referència de la porta 

     - Any de fabricació 

     - Ha de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 

1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. 

Separació entre els perfils de l'estructura:  <= 600 mm 

 Fletxa dels perfils de l'estructura ( L = llum ):  <= L/100 

 Gruix de les potes d'ancoratge:  >= 1 mm 

 Distància entre potes d'ancoratge:  <= 600 mm 

 Distància potes d'ancoratge-extrems:  <= 200 mm 

 Nombre de frontisses: 

- Amplària <= 3 m:  3 ud. 

- Amplària > 3 m:  4 ud. 

 Perfils d'acer: 

- La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència), i s'admet 

també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil porti plecs fets especialment 

per a allotjar la rosca del cargol. 

 - Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zenc amb resines 

(galvanització en fred) 

 Tarja superior fixa de ventilació: 

- Alçària de la tarja de ventilació:  <= 300 mm 

 - Distància tarja ventilació-cantells:  >= 150 mm 

 Toleràncies: 

- LLargària dels perfils:  ± 1 mm 

- Dimensions de la secció (<= a 1,5 mm de gruix):  ± 0,5 mm 

- Dimensions de la secció (> 1,5 mm de gruix):  ± 0,8 mm 
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- Secció dels perfils:  ± 2,5% 

 - Rectitud dels perfils:  ± 2 mm/m 

 - Torsió dels perfils:  ± 1°/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

 - Alineació de les frontisses:  ± 2 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: amb els elements que calguin per a assegurar el seu escairat i la seva 

planor. 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 

conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

Portes per a usos previstos de compartimentació foc/fum: 

     - Sistema 1: Certificat de conformitat CE del producte 

Portes per a altres usos específics declarats y/o usos subjectes a altres requisits 

específics. En particular, soroll, energia,  estanquitat i seguretat d’ús: 

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

inicials de tipus, realitzat pel laboratori notificat  

El símbol normalitzat CE s’ha d’acompanyar de la següent informació com a mínim (preferentment 

sobre el mateix producte, o sinó sobre l’etiqueta o la documentació comercial que 

l’acompanya): 

- Nom o marca identificativa del fabricant 

- Adreça enregistrada del fabricant 

- Els dos últims dígits de l’any d’impressió del marcatge 

- Referència a la norma EN 13241-1 

- Valor declarats pel fabricant 

Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els 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 
 

* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976, 

"Particiones: Puertas de Acero". 

UNE-EN 12604:2000 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Aspectos mecánicos. 

Requisitos. 

UNE-EN 13241-1:2004 Puertas industriales, comerciales, de garaje y portones. Norma de 

producto. Parte 1: Productos sin características de resistencia al fuego o control de humos. 
 
 
BAS - MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS 
BASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BASA72VA. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la 

porta. 

S'han considerat els materials següents: 

- Fusta 

 - Metàl·lica 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

 No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni 

falta d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac de fongs o insectes i en 

la porta metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació . 

En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a 

l'alç ada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla. 

La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la 

porta. Ha de permetre un gir de 180° i ha de tancar automà ticament. 

S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte. 

El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la 

DF. 

Components: 
������������������������������������������������������������������������ 
� Material   �Característiques dels components                         � 
�  porta     �                                                         � 
������������������������������������������������������������������������ 
�    Fusta   �Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules  � 
�            �Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            � 
�  EI2-C-30  �Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          � 
�            �Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    � 
�            �no tumescent                                             � 
�            �Cantells de llistó de fusta                              � 
�            �Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       � 
�            �revestit de xapa                                         � 
������������������������������������������������������������������������ 
�    Fusta   �Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat     � 
�            �de partícules                                            � 
�  EI2-C-60  �Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            � 
�            �Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          � 
�            �Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo-  � 
�            �merats, protegit amb làmina no tumescent                 � 
�            �Cantells de llistó de fusta                              � 
�            �Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,       � 
�            �revestit de xapa                                         � 
������������������������������������������������������������������������ 
�    Fusta   �Fulles formades per un tauler massís i dos taulers       � 
�            �ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una    � 
�  EI2-C-30  �làmina no tumescent a cada costat                        � 
�            �Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat            � 
�            �Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix          � 
�            �Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina    � 
�            �no tumescent                                             � 
�            �Cantells de llistó de fusta                              � 
�            �Bastiments de base de fusta massisa protegit             � 
�            �amb xapa no tumescent                                    � 
�            �Bastiments de tauler de fibrociment o similar            � 
�            �i tauler de partícules ignífug i xapat                   � 
������������������������������������������������������������������������ 
�Metàl·lica  �Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,   � 
�            �amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes      � 
�            �mitjançant adhesiu ignífug                               � 
������������������������������������������������������������������������ 

Dimensions de la finestreta:  >= 0,1 m2 

 Dimensions: 

Porta d’una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm 
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Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm 

Toleràncies: 

- Dimensions:  ± 1 mm 

- Gruix de la fulla:  ± 0,5 mm 

- Rectitud d'arestes:  ± 1 mm/m 

- Planor:  ± 1 mm/m 

- Torsió del perfil:  ± 1°/m 

 PORTA DE FUSTA: 

El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i 

material de reblert. 

Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser 

superior a la meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans de tractament protector 

contra els fongs i els insectes. 

La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les fustes 

emmetxades no ha de superar el 6%. 

El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment. 

Les fulles han de ser planes llises i massisses. 

PORTA METÀL·LICA: 

El bastiment i la porta han d'estar formats  per perfils i mecanismes metàl·lics. 

El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris 

d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos soldats per a penjar les fulles. Els muntants s'han 

d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per fer l'ancoratge. 

Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment: 

- Porta d'una fulla:  >= 7 

- Porta de dues fulles:  >= 8 

 Nombre de golfos: 

- Porta d'una fulla:  >= 2 

- Porta de dues fulles:  >= 4 

 PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 

Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantà nia de la porta i que 

la tanqui correctament. 

 El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre 

de fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplària de cada fulla, amb un punt de tanca 

interior, per a portes d'un full, o tres punts de t ancament, per a portes de dos fulls. 

Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta. El mecanisme ha d’estar dissenyat i construït 

d’acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 1125. 

Els dispositius antipànic han d’estar classificats d’acord amb el sistema de classificació de 

nou dígits establert per la norma UNE-EN 1125: 

- Categoria d’ús (primer dígit). 

     - Grau 3: elevada freqüència d’ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a 

parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc d’accident o mal ús 

- Durabilitat (segon dígit): 

     - Grau 6: 100 000 cicles 

     - Grau 7: 200 000 cicles 

- Massa de la porta (tercer dígit): 

     - Grau 5: fins a 100 kg 

     - Grau 6: fins a 200 kg 

- Resistència al foc (quart dígit): 

     - Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als  fums 

     - Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums 

- Seguretat de les persones (cinquè dígit): 

     - Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones 

- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit): 

     - Grau 3: resistència elevada 
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     - Grau 4: resistència molt elevada 

- Seguretat de bens (setè dígit): 

     - Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les 

persones 

- Projecció de la barra (vuitè dígit): 

     - Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal) 

     - Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció) 

- Tipus d’operació de la barra (novè dígit): 

     - Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d’embranzida 

     - Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliscament 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal 

d'assegurar l'escairat dels seus angles. En la porta metàl·lica , tot el conjunt haurà de 

tractar-se amb una emprimació antioxidant. 

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 

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 
 

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC: 

UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de 

emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de 

emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de 

emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PORTES AMB TANCA ANTIPÀNIC: 

El subministrador ha de  posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 

documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de 

conformitat aplicable, d’ acord amb el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 

     - Sistema 1: Certificat de conformitat CE del producte 

El símbol normalitzat del marcatge CE ha d’anar acompanyat de la següent informació , ja sigui 

sobre el mateix producte, el seu embalatge, o bé a la informació comercial que l’acompanya: 

- El número d’identificació de l’organisme de certificació 

- El nom o marca d’identificació del fabricant/subministrador 

- Direcció registrada del fabricant 

- Les dues últimes xifres de l’any d’impressió del marcatge 

- El número corresponent del certificat CE de conformitat 

- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1 

- La designació i informació de prestacions d’acord amb les normes EN 1125 

Els dispositius antipànic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la següent manera: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Classificació d'acord amb el sistema de classificació exposat anteriorment (apartat 7 de la 

norma UNE-EN 1125) 

- Referència a la norma europea EN 1125 
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- Mes i any del muntatge final 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 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Inspecció visual del material a la seva recepció. 

Abans de començar l’obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada tipus de 

material 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: 

- Comportament al foc UNE 23802.  

- Característiques geomètriques: 

     - Gruix 

     - Dimensions nominals 

     - Rectitud d’arestes. 

     - Planor 

 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 Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació  

dels assaigs de control de recepció. 

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 del s 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 nú mero de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats 

obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris. 

 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BB1 - BARANES I AMPITS 
BB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB126WAG. 

 
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. 
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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. 

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 
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control de recepció de les caracterí stiques 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’adherè ncia i massa del 
galvanitzat han de ser conformes a les especificacions del plec.  
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb 
les tolerà ncies 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. 
 
 
BB14 - PASSAMANS PER A BARANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BB14F8B0. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Perfil d'acabament del travesser superior de baranes. 

S'han considerat els materials següents: 

- De roure, melis o pi roig 

 - De llautó 

 - D'alumini 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La cara superior ha de tenir la forma adequada a l'ús, i la inferior ha d'estar preparada per 

a rebre el perfil del travesser. 

Toleràncies: 

- LLargària del perfil:  ± 1 mm 

 - Secció del perfil:  ± 2,5% 

 - Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 

 - Torsió del perfil:  ± 1°/m 

 - Planor:  ± 1 mm/m 

- Angles:  ± 1° 

 PASSAMANS DE FUSTA: 

Perfil massís de fusta per a un acabament del travesser superior. 
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La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els esmentats com a admissibles. 

El perfil no ha de tenir nusos morts. 

La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra fongs i insectes. 

La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada. 

El conjunt de barana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF. 

Característiques de la fusta: 
�������������������������������������������������������������������������� 
�                   �    Roure       �     Melis     �   Pi roig         � 
�������������������������������������������������������������������������� 
�Resist. compressió �   45 N/mm2     �   60,4 N/mm2  �    40 N/mm2       � 
�  (UNE 56-535)     �                �               �                   � 
�������������������������������������������������������������������������� 
� Resist. flexió    �   60 N/mm2     �  115 N/mm2    �    80 N/mm2       � 
�  (UNE 56-537)     �                �               �                   � 
�������������������������������������������������������������������������� 
�Resist. a l'esforç �    7,5 N /mm2   �    4,5 N/mm2  �     3 N/mm2       � 
�    tallant        �                �               �                   � 
�������������������������������������������������������������������������� 
� Densitat seca     �0,63-0,8 kg/dm3 � >=0,85 kg/dm3 � 0,54-0,70 kg/dm3  � 
�  (UNE 56-531)     �                �               �                   � 
�������������������������������������������������������������������������� 
� Densitat verda    � >=1,08 kg/dm3  � >=1,03 kg/dm3 �  >= 0,75 kg/dm3   � 
�������������������������������������������������������������������������� 

Diàmetre dels nusos vius de la fusta:  <= 5 mm 

Superfície dels fongs blancs:  <= 20% de la peça 

Llargària de les esquerdes superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310):  <= 5% de la 

peça 

Humitat dels perfils (UNE 56529):  <= 12% 

Diferència de la humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529):  <= 6% 

 PASSAMANS D'ALUMINI: 

Perfil buit d'aliatge d'alumini per a acabament del travesser superior. 

El perfil ha de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. 

Ha d'estar protegit superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, i segellat posteriorment. 

Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials. 

La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la 

DT.  

La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols 

autoroscants o cargols amb  rosca mètrica. 

Tipus d'alumini (UNE 38-337):  Aliatge Al 0,7 Mg Si 

Anodització del perfil (UNE 38-010):  >= 15 micres 

Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M):  0 <= M <= 

2 

Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337):  >= 130 N/mm2 

Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1):  >= 45 

PASSAMANS DE LLAUTÓ: 

Perfil buit de llautó per a acabament del travesser superior. 

El perfil s'ha d'obtenir del procés de laminatge en fred de l'aliatge. 

Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials. 

La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la 

DT.  

La unió entre perfils s'ha de fer amb cargols d'acer inoxidable o de llautó, autoroscants o 

amb rosca mètrica. 

Tipus de llautó (UNE 37-103):  Aliatge Cu-Zn 

 Amplària del passamà:  >= 45 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 

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

impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBMZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials auxiliars per a proteccions de vialitat. 

 S'han considerat els elements següents: 

- Suport de perfil d'acer galvanitzat per a barreres de seguretat flexibles 

- Suport de tub d'acer laminat i galvanitzat per a suport de senyalització 

- Amortidor per a barreres de seguretat flexibles 

 - Captallums per a barreres de seguretat 

 - Part proporcional d'elements de fixació per a barreres de seguretat 

 - Terminal en forma de cua de peix per a barreres de seguretat 

 - Captallums retrorreflectants per a senyalització horitzontal, per a fixar al paviment 

SUPORTS: 
Els elements de suport han de ser d’acer galvanitzat per immersió  en calent, segons la norma 
UNE-EN ISO 1461. 

L'alçària del suport ha de ser l'especificada al projecte. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 
Han d’estar preparats per a la unió a l’element que suporten per mitjà  de cargols o 
abraçadores. 
El tall s’ha de fer per mitjà d'oxitall. 

 Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions 

han de ser les especificades en el projecte. 

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 

Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 

Límit elàstic mínim: 

- Gruix e <= 16 mm:  235 N/mm2 

- 16 mm < e <= 40 mm:  225 N/mm2 

- 40 mm < e <= 65 mm:  215 N/mm2 

Resistència a tracció: 

Gruix e < 3 mm:  360 a 510 N/mm2 

3 mm <= e <= 65 mm:  340 a 470 N/mm2 
 Tots els elements accessoris estaran protegits contra la corrosió mitjançant el procediment 
de galvanitzat en calent,  conforme a la norma UNE 37507 en el cas de cargols i d’elements de 
fixació, i conforme a la UNE EN ISO 1461  en el cas de pals i altres elements. 

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. 
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Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461):   >= 505 g/m2 

Puresa del zinc:  >= 99% 
Adherència del recobriment (UNE-EN ISO 1461):   Ha de complir 
Continuïtat del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  Ha de complir 

SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent per a suport de barreres de seguretat. 
En el cas de suports per a barreres de seguretat, s’ utilitzaran del tipus UPN o C, en les 
condicions de la norma UNE 135-122. El pal C-120 es podrà substituir per un pal de perfil 
laminat UPN-120 per a longitud de pal de 2,4 m. 
Dimensions i toleràncies de suports tipus C:  UNE 135122. 

SUPORTS DE SENYALITZACIÓ: 

Perfil de secció tancada, no massissa, d'acer laminat i galvanitzat en calent, per al suport 

de senyalització vertical. 
 Per a senyals de circulació, els suports compliran les condicions de la UNE 135312, UNE 
135314. 

Tipus d’acer:  AP 11 (UNE 36093) 

Doblegament (UNE 7472):  Ha de complir 

Toleràncies: 

- Dimensió:  ±1% (mínim ± 5mm) 

- Gruix:  -10% (toler.+limitada per toler. en massa) 

- Massa:  +8%; -6% 

Allargament fins a la ruptura: 
����������������������������������� 
�Gruix � Allargament mínim (%)    � 
� (mm) ���������������������������� 
�      �Longitudinal�Transversal  � 
����������������������������������� 
� <=40 �     26     �     24      � 
����������������������������������� 
� > 40 �     25     �     23      � 
� <=65 �            �             � 
����������������������������������� 

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Amortidor tipus bionda, format per un perfil d'acer laminat i galvanitzat en calent, per a 

barreres de seguretat. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 

Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 

Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) :  >= 505 g/m2 

Puresa del zinc (UNE-EN 1179):  >= 98,5% 

Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461):  70 micres 

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Captallums de forma angular, realitzat amb xapa d'acer laminat i galvanitzat en calent, 

recobert a l'exterior amb una làmina reflectora, per fixar a la barrera de seguretat. 

Ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació, ratlladures en la làmina reflectant ni desperfectes en 

la seva superfície. 

Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 

Gruix:  3 mm 

 CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 

Els captallums es classifiquen segons el seu ús en: 

- Permanents (color blanc en la part no retrorreflectant) 

- Temporals (color groc en la part no retrorreflectant) 

Segons la naturalesa del retrorreflector, es classifiquen en: 

- Códi 1: retrorreflector de vidre 

- Códi 2: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica 

- Códi 3: retrorreflector orgànic de naturalesa polimèrica, protegit amb una superfície 

resistent a l’abrasió 
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Si esta format per dues o més parts, s’han de poder desmuntar només amb l’ eina recomanada pel 

fabricant (si es necessari la seva substitució). 

L’element reflectant pot ser unidireccional o bidireccional. 

La zona reflectant del element ha d’estar formada per retrorreflectors de vidre o de 

naturalesa polimèrica, protegits o no, aquests últims amb una superfície resistent a 

l’abrasió. 

Els captallums retrorreflectants que hagi de ser vist des d’ un vehicle en moviment, ha de 

tenir les dimensions, nivell de retrorreflexió, disseny i colors, indicats en la UNE-EN 1463-

1. 

El contorn del cos de l’ element, no ha de tenir vores afilades que puguin comprometre la 

seguretat de la circulació vial. 

El sistema d’ancoratge ha de garantir la seva fixació permanent i que, en cas d’arrencament o 

trencament, no produeixi un perill per al trànsit ni degut a l’element arrencat ni degut als 

elements d’ ancoratge que pugin restar sobre la calçada. 

Ha de portar marcat en la part superior, de forma indeleble i ben visible, com a mínim, el nom 

del fabricant i la data de fabricació. 

Les característiques tècniques de l’element han de ser les definides en la UNE-EN 1463-1 i 

s’han de comprovar segons aquesta norma. 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Conjunt d'elements de fixació d'acer, formats per mitjà d'estampació i galvanitzats en calent, 

necessaris per a la fixació d'un metre de barrera de seguretat. 
 Compliran les condicions de la norma UNE 135122. S’utilitzarà acer de tipus S235JR, segons 
UNE-EN 10025. En elements d’unió (cargols) no definits per cap norma s’utilitzaran acers de 
característiques similars als normalitzats.  

Les superfícies han de ser llises, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials. 

Els fils de la rosca dels cargols no han de tenir defecte de material ni empremtes d'eina. 

Unió separadors al suport: 

- Cargols, femelles i volanderes:  M16 x 35 (segons DIN 7989 07.74, DIN 7990 10.89, UNE-EN 

24034) 

- Qualitat dels cargols:  5.6 

Unió entre barreres: 

- Cargols i volanderes segons fig.11 UNE 135-122 

- Qualitat dels cargols:  4.6 

- Femelles:  M16 (UNE-EN 24034) 
Pas dels cargols:  Pas mètric 
Femelles:  Hexagonal tipus DIN M16 
Volandera:  M16 
Volandera a la unió entre bandes:  Circulars 
Volanderes a la unió banda-separador:  Rectangular 85x85 mm 

TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Terminal en forma de cua d'oreneta format per una banda d'acer laminat i galvanitzat en 

calent. 

No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície. 

El tall del terminal s'ha de fer per mitjà d'oxitall. 

Els forats han de ser allargats, s'han de realitzar en el taller amb trepant i les dimensions 

han de ser les especificades a la figura 13 UNE 135-122. 

No s'han d'engrandir o rectificar forats per mitjà d'una broca passant. 

Tipus d'acer:  S235JR (UNE-EN 10025-2) 

Allargament fins a la ruptura:  >= 26% 

Gruix de la planxa:  3 mm 

  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

SUPORTS: 
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Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 

designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 

AMORTIDORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 

designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats sense contacte directe amb el terra. 

TERMINAL EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Subministrament: Cada element ha de portar gravades les sigles del fabricant i el símbol de 

designació de l'acer. 

Emmagatzematge: En el mateix lloc on serà col·locat, de manera que no s'alterin les seves 

característiques. 

CAPTALLUMS: 

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. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 

PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS: 

Subministrament: Empaquetats en caixes. A l'exterior hi ha d'haver les característiques de 

l'element de fixació i  el nombre d'unitats que conté. 

Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

Unitat d'elements necessaris per a realitzar la unió d'una barrera al tram contigu i al seu 

suport. 

BANDEROLA, PÒRTIC, SUPORT, AMORTIDORS, CAPTALLUMS I TERMINALS EN FORMS DE CUA DE PEIX: 

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 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) 

CAPTALLUMS REFLECTORS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 

* Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la señalización vertical de 

carreteras. 1984. 

CAPTALLUMS PER A COL.LOCAR EN EL PAVIMENT: 

* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, 

balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

* UNE-EN 1463-1:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros 

retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales. 

PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE FIXACIÓ I TERMINALS EN FORMA DE CUA DE PEIX PER A BARRERES DE 

SEGURETAT FLEXIBLES: 

* UNE 135122:1999 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras metálicas. Elementos 

accesorios de las barreras metálicas. Materiales, dimensiones, formas de fabricaión y ensayos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el 
fabricant, i recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions 
indicades al plec. Atenció especial a l’aspecte superficial del galvanitzat. 
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OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 2000 kg, o fracció, de suports de les mateixes característiques (lot de control), es 
realitzaran els següents assaigs: 
     - Característiques mecàniques: resistència a tracció , límit elàstic i allargament de 
ruptura (UNE-EN 10025). 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un 
país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 256 m de barrera de seguretat es realitzaran les segü ents comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·lícula de galvanitzat 
segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) (assajos conforme UNE-EN ISO 1461)  
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 

OPERACIONS DE CONTROL EN SUPORTS PER A SENYALITZACIÓ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Cada 100 m de suports utilitzats a l’ obra, es realitzaran les següents comprovacions: 
     - Determinació de la massa per unitat de superfície d’una pel·licula de galvanitzat 
segons la norma UNE-EN ISO 1461. 
     - Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no 
destructius) (assaigs conforme UNE-EN ISO 1461) 
     - Comprovació de les característiques geomètriques dels suports. 

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: 
No s’acceptarà l’ú s de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 
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 mé s del mateix 
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris. 
 
 
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
BD1 - TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS 
BD13 - TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD13177B. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d’evacuació d’aigü es pluvials i residuals dins 
dels edificis. 

S'han considerat els tipus següents: 
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329 
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453 
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè)  de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451 

-  Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i 
accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels 
tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.  
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes 
superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus. 
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme. 
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Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l’eix. 

El codi d’aplicació indica on es poden utilitzar els tubs: 

- “B” codi per a àrea d’aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior 

de l’edifici o per a components a l’exterior de l’edifici fixats a la paret. 

- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’ edifici i on els tubs i 

accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d’evacuació d’aigües residuals de 

l’edifici.  
- “BD” codi per a àrea d’aplicació B i D 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 

Material del tub està format per PVC al que s’ afegeixen additius necessaris per a facilitar 

la fabricació dels components d’acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1 

Toleràncies: 
- Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
- Gruix parets: 
     - àrea d’aplicació B 
          - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
          - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
          - 180:  3,6 a 4,2mm 
          - 200:  3,9 a 4,5mm 
          - 250:  4,9 a 5,6mm 
          - 315:  6,2 a 7,1mm 
     - àrea d’aplicació BD 
          - 75- 80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
          - 110-125:  3,2 a 3,8mm 
          - 140:  3,5 a 4,1 mm 
          - 160:  4,0 a 4,6 mm 
          - 180:  4,4 a 5,0 mm 
          - 200:  4,9 a 5,6 mm 
          - 250:  6,2 a 7,1 mm 
          - 315:  7,7 a 8,7 mm 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 
Han d’estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre 
les que s’ha introduï t material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d’acord amb els 
requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453. 
Només es poden utilitzar per a muntatge a l’interior dels edificis, àrea d’aplicació B 

Toleràncies: 
-  Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,2mm. 
     - 75-80-82-90-100-110-125:  0 a 0,3mm 
     - 140-160-180:  0 a 0,4mm 
     - 200-250:  0 a 0,5mm 
     - 350:  0 a 0,6mm 
-  Gruix total de la paret: 
     - 32-40-50-63-75-80-82-90-100:  3 a 3,5mm 
     - 110-125-140-160:  3,2 a 3,8mm 
     - 180:  3,6 a 4,2mm 
     - 200:  3,9 a 4,5mm 
     - 250:  4,9 a 5,6mm 
     - 315:  6,2 a 7,1mm 
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolí mer) 
al que se li afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components, 
d’acord amb UNE-EN 1451-1. 

Toleràncies: 
-  Diàmetre exterior: 
     - 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 
     - 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 
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     - 160:  0 a 0,5mm 
     - 200:  0 a 0,6mm 
     - 250:  0 a 0,8mm 
     - 315:  0 a 1,0 mm 
-  Gruix paret: 
     - Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1 

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 

Toleràncies: 

Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

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

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA: 

UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA: 

UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 

estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 

de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Requisitos para los tubos y el sistema. 
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA: 

UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

TUBS DE PP DE PARET TRICAPA: 

* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los edificios. 

Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Els tubs han d’anar marcats segons la normativa corresponent a interval d’1 m. El marcatge ha 
de ser llegible després de l’ emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada 
a l’obra del tub. 
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les 
parets, etc.). 

El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació: 

- Número de la norma (si en té d’obligat compliment) 

- Nom del fabricant i/o marca comercial 

- Diàmetre nominal 

- Gruix mínim de paret 

- Material 

- Codi de l’àrea d’aplicació 

- Rigidesa anular nominal (només pels tubs BD) 

- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 

- Prestacions en clima fred 
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OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials 
escollits (si s’escau) 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control d’identificació dels materials, verificant que les seves caracterí stiques i 
dimensionament s’adequa al projecte 
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a 

les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
 
BD1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD1Z2200. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en 

els seus paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una 

brida i un cargol o dos cargols galvanitzats. 

Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra. 

El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres 

defectes. 

L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves. 

Diàmetre de l'abraçadora (D):  5 <= D <= 50 cm 

 Amplària:  >= 1,5 cm 

 Gruix:  >= 0,05 cm 

 Recobriment de protecció (galvanització):  >= 275 g/m2 

Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 

 Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb la UNE 7-183 i UNE 37-501. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les 

dades següents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Diàmetre del tub que abraça 

 Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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BD3 - CAIXES PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD351540. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Caixa sifònica for mada per un cos de PVC no plastificat amb tapa cega d’acer inoxidable, o 
amb reixeta sifònica, o registre amb cos de PVC i tapa amb embellidor d’acer inoxidable.  

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composa l’ accessori, 
així com que les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques dels 
accessoris compleixen la norma UNE-EN 1329. 
El cos ha de ser de dues peces, que permetin regular la seva alçada. 

La tapa d'acer inoxidable ha de ser telescòpica, de posició ajustable entre 3 mm i 50 mm. Ha 

d'anar muntada per mitjà de rosca i ha de portar junt elàstic. 

La reixeta ha d'estar perforada per a poder desguassar. El desguàs ha de tenir el mateix 

tancament hidràulic que la resta d'entrades. 

Diàmetre del cos:  >= 100 mm 

Gruix de les parets:  >= 3 mm 

 Alçària del tancament hidràulic:  >= 50 mm 

Característiques del PVC (UNE 53-114):  Ha de complir 
  
 
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 
 

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL: 

Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tè cniques dels materials 
escollits (si s’escau) 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control d’identificació dels materials, verificant que les seves caracterí stiques i 
dimensionament s’adequa al projecte 
- Control de recepció dels materials i lloc d’emplaçament. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de controlar globalment. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Segons criteri de la DF, podrà  ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida. 
 
 
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES 
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BD51 - BONERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD514EH1. 

 
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 acces 

soris 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 b 

onera 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 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 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. 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL 
AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ 
NOVEMBRE 2018 
JOSEP ELIAS PAYAN, Arquitecte 
 

231 
  

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 en tota la superfície. 

No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 

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. 

 
 
BD5A - TUBS DE PVC PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5A2E00. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tub ranurat de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs d'aigües 

subterrànies. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tub de volta 

 - Tub circular 

 CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall 

perpendicular a l'eix i les  embocadures necessàries per a la seva unió per encolat o junta 

elàstica. 
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No ha de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes superficials. 

Ha de tenir un color uniforme a tota la superfície. 

La superfície interior ha de ser llisa i regular. 

Pes específic (UNE 53-020) (P):  13,5 kN/m3 < P < 14,6 kN/m3 

Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118):  >= 79°C 

Resistència al xoc tèrmic (UNE 53114-2):  Ha de complir  
Coeficient de dilatació lineal a 0°C  (UNE 53126):  <= 8·10^-5 >= P >= 6·10^-5 (1/ºC) 
Resistència a tracció simple (UNE EN 1452-2):  >= 500 kg/cm2 
Allargament fins al trencament (UNE EN 1452-2):  >= 80% 
Absorció d’aigua (UNE EN 1452-2):  <= 4 mg/cm2 
Opacitat (UNE EN ISO 13468-1):  0,2% 
Superfície drenant:>= 90 cm2/m; >= 3% Superfície lateral 

Toleràncies: 

- Diàmetre exterior: + 2 mm, - 0 mm 

- Gruix a qualsevol punt: + 0,3 mm, - 0 mm 

TUB CIRCULAR: 
Els tubs han de ser ranurats i rí gids, formats enrotllant una banda nervada amb les vores 
conformades, i amb unió de la banda per soldadura química. 
La cara interior del tub ha de ser llisa, mentre que l’exterior del tub ha de ser nervada.  
Els nervis han de tenir forma de "T". 
El tub ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà  quan 
estigui en servei. 
Qualitat (UNE 53331 / ASTM D 1784):  “D” 

TUB DE VOLTA: 

 Els tubs han de ser ranurats de PVC no plastificat, injectat, per a la recollida i el desguàs 

d’aigües subterrànies. 

El tub ha de disposar, en la part inferior, d'una zona sense ranures per a la recollida i 

conducció de l'aigua, de  forma trapezoidal. 

Característiques del tub: 
������������������������������������������������������������������ 
�Diàmetre � Gruix  �Superfície filtrant �Capacitat de filtració  � 
� (mm)    � (mm)   �     (cm2/m)        �       (l s/m)          � 
������������������������������������������������������������������ 
�  90     �>= 0,8  �      >= 65         �       >= 1,5           � 
� 110     �>= 1,0  �      >= 75         �       >= 2,8           � 
� 160     �>= 1,2  �     >= 100         �       >= 5,2           � 
������������������������������������������������������������������ 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes i  a la vora de la rasa per 

tal d'evitar manipulacions. 
 
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 tub i peça especial o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades segü ents: 

- Nom del fabricant o marca comercial 

- Diàmetre nominal i gruix 

 - Sigles PVC 
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 - Data de fabricació 

- Marca d'identificació dels controls a què ha estat sotmès el lot 

 OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament: 
     - Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i peces per a junts. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta). 
     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec. 
     - Comprovació de l’estanquitat del tub. 
     - Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada 
peça es realitzaran: 
          - 5 determinacions del diàmetre interior. 
          - 5 determinacions de la longitud. 
          - Desviació màxima respecte la generatriu. 
          - 5 determinacions del gruix. 
- Per a cada subministrador diferent de tubs, es realitzaran  els següents assaigs: 
     - Resistència a la tracció simple i allargament fins a trencament (UNE EN 1452-2) 
     - Temperatura de reblaniment Vicat (UNE EN ISO 306) 
     - Resistència a l’aixafament (ASTM C.497), per a cada diàmetre diferent. 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un 
país de la UE, s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de 
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, 
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.  

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: 
No s’acceptaran materials que no arribin a l’ obra correctament referenciats i acompanyats del 
corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran re 
butjades a l’instant. 
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció  visual o les 
comprovacions geomètriques. En aquest darrer cas, s’incrementarà el control, en primer lloc, 
fins el 20% de les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del 
subministrament. 
En cas d’incompliment en els assaigs de resistè ncia i d’estanquitat, es repetirà el control 
sobre dues peces mé s del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin 
conformes a les especificacions. Si també falla una d’aquestes proves, es rebutjarà el lot 
assajat. 
 
 
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD7FT450. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors 

- Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió 

- Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió 

- Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures. 

Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL: 
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Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda 

ha d'estar soldada químicament. 

La cara interior del tub ha de ser llisa. 

La cara exterior del tub ha de ser nervada. 

En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T". 

El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i 

exteriors que rebrà quan estigui en servei. 

Característiques de la banda de PVC: 

- Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3 

- Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C 

- Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C 

- Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2 

- Allargament al trencament: >= 80% 

- Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2 

- Opacitat: 0,2% 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 

L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’é sser llisa, neta i exempta de 

fissures, cavitats, i d’altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa 

visible sense augment. 

El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret. 

La paret del tub ha de ser opac. 

Característiques mecàniques: 

- Resistència a l’impacte: d’acord amb UNE-EN 1452-2. 

- Resistència a la pressió interna: d’acord amb UNE-EN 1452-2. 

Característiques físiques: 

- Temperatura de reblaniment Vicat (VST):  >= 80°C d’acord amb assaig UNE-EN 727 

-  Retracció longitudinal:  <= 5% d’acord amb assaig UNE-EN 743. 

- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta 

d’acord amb assaig UNE-EN 580. 

Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1452-2. 

Toleràncies: 

 - Diàmetre exterior: 

   - 25-32-40-50:  0,2 mm. 

   - 63-75-90:  0,3 mm. 

   - 110-125:  0,4 mm. 

   - 140-160:  0,5 mm 

   - 180-200:  0,6 mm 

   - 225:  0,7 mm 

   - 250:  0,8 mm 

   - 280:  0,9 mm 

   - 315: 1,0 mm 

   - 355: 1,1 mm 

   - 400: 1,2mm 

   - 450:  1,4mm 

   - 500:  1,5 mm 

   - 560:  1,7 mm 

   - 630:  1,9 mm 

   - 710-800-900-1000: 2,0 mm 

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2 

- Llargàira i embocadures: d’acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 

L’aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d’é sser llisa, neta i exempta de 

fissures, cavitats, i d’altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa 

visible sense augment. 
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Aquests tubs es col·locaran d’acord amb un codi d’aplicació: 

- “D” codi per a àrea d’aplicació que es situa a menys d’1m de l’edifici i on els tubs i 

accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d’evacuació d’aigües residuals de 

d’edifici.  

- “U” codi per a àrea d’aplicació que es situa a més d’1m de l’ edifici al que es connecta el 

sistema de canalització enterrada. 

Característiques mecàniques: 

- Resistència a l’impacte: d’acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1 

Característiques físiques: 

- Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D’acord amb assaig UNE-EN 727 

- Retracció longitudinal en calent <=5%. D’acord amb assaig UNE-EN 743 

- Grau de gelificació:  No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta 

d’acord amb assaig UNE-EN 580. 

Els junts d’estanqueïtat i adhesius han d’estar conformes a UNE-EN 1401-1. 

Toleràncies: 

- Dià metre exterior: 

   - 110-125:  0,3mm. 

   - 160:  0,4 mm 

   - 200-250:  0,5 mm 

   - 315:  0,6 mm 

   - 355-400:  0,7 mm 

   - 450: 0,8 mm 

   - 500: 0,9 mm 

   - 630: 1,1 mm 

   - 710:  1,2mm 

   - 800:  1,3 mm 

   - 900:  1,5 mm 

   - 1000: 1,6 mm 

- Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d’acord amb taules UNE-EN 

1401-1 

- Llargària útil o efectiva no ha d’ésser inferior a la declarada pel fabricant.  

- Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub,  ha de ser de 15 a 45 graus en relació a 

l’eix del tub. d’acord amb UNE-EN 1401-1. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides. 

Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han 

d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfí cies planes, s'han de capicular les 

esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de 

separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 

Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ 

UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 
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UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. 

Poli(Cloruro de Vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos 

TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ 

UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado 

sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para 

tubos, accesorios y el sistema. 

TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 

Els tubs per sanejament amb pressió, han d’anar marcats o impresos directament sobre el tub a 

intervals d’ 1 m. de forma que sigui llegible després d’emmagatzemar-los, exposició a 

l’intempèrie i instal·lació , i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no 

pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del tub. 

El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 

-  Número normativa (UNE-EN 1456-1) 

-  Nom i/o marca comercial 

-  Material (PVC-U) 

-  Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret 

-  Pressió nominal  

- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si 

el fabricant produeix en diferents ciutats). 

- Número de la línia d’extrusió 

Els tubs per sanejament sense pressió, han d’ anar marcats o impresos directament sobre el tub 

de forma que sigui llegible després d’emmagatzemar-los, en exposició a l’intempèrie i en la 

instal·lació , i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir 

fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l’aptitud del tub. 

El tub ha d’anar marcat amb la següent informació com a mínim: 

-  Número normativa ( UNE-EN 1401-1) 

-  Codi de l’àrea d’aplicació (U o UD) 

-  Nom i/o marca comercial 

-  Dimensió nominal 

-  Gruix mínim de la paret o SDR 

-  Material (PVC-U) 

-  Rigidesa anular nominal 

- Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si 

el fabricant produeix en diferents ciutats. 

- Prestacions en clima fred (si és el cas) 

OPERACIONS DE CONTROL: 

- Abans de començar l’obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi 

a l’obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el 

compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs segü ents, 

realitzats per un laboratori acreditat: 

     - Resistè ncia a la tracció (UNE 53112) 

     - Allargament fins a la ruptura (UNE 53112) 

     - Resistència a la pressió  interna (UNE-EN 921) 

     - Densitat (UNE-EN ISO 11833-1) 

     - Resistència al diclorometà  a una temperatura especificada (UNE-EN 580) 

     - Temperatura de reblaniment Vicat  (UNE-EN 727)   

     - Retracció  longitudinal en calent (EN 743) 

     - Estanquitat a l’aigua (UNE-EN 1277) 
     - Resistència a l'impacte (UNE-EN 744) 
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 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. 

- Es comprovaran per cada 200 m o fracció de tub d’un mateix diàmetre que s’hagi de col·locar, 

i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents: 

     - 5 mesures del diàmetre exterior (1 tub) 

     - 5 mesures de longitud (1tub) 

     - N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN): 

          - 8 mesures per DN <= 250 

          - 12 mesures per 250 < DN <= 630 

          - 24 mesures per DN > 630 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda 

a un país de la UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció. 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 

Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a 

les normes de procediment corresponents. 

INTERPRETACIÓ  DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 

Control estructural i físic: 

- No s’autoritzarà la col·locació de peces que no  vagin acompanyades del certificat del 

fabricant. 

- En el  cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més 

del lot assajat. Només s’acceptarà el lot, amb l’excepció del tub defectuós assajat, quan 

ambdós resultats siguin correctes. 

Control geomètric: 

- En el cas de que resultat d’una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 

2 altres tubs. 

- Només s’acceptarà el lot, amb l’excepció  del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats 

siguin correctes. 

 
 
BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE POLIPROPILÈ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDW3B700,BDW3BA00. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials 

per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 

 S'han considerat els elements següents: 

 - Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han 

de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 

aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 



  PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 
PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D'UN MAGATZEM ADOSSAT AL POLIESPORTIU MUNICIPAL 
AJUNTAMENT DE RODA DE BERÀ 
NOVEMBRE 2018 
JOSEP ELIAS PAYAN, Arquitecte 
 

238 
  

- Tipus 

- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 

estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 

de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Requisitos para los tubos y el sistema. 

PVC-U DE PARET MASSISSA: 

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 

enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 

enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BDY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDY3B700,BDY3BA00. 

 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials 

per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants. 

 S'han considerat els elements següents: 

 - Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa 

- Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada 

- Elements especials per a baixants de fosa grisa 

- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 

El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han 

de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de les seves 

aplicacions. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 

següents: 

- Material 

- Tipus 
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- Diàmetres 

Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs 

del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

PVC-U PARET ESTRUCTURADA: 

* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared 

estructurada para evacuación de agua residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior 

de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Requisitos para los tubos y el sistema. 

PVC-U DE PARET MASSISSA: 

* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas 

residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. 

Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios 

* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 

enterrado sin presión. Poli-(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento 

enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: 

Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema. 

FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM: 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
 
BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BG1 - CAIXES I ARMARIS 
BG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
 
 
BG12 - CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG121300. 

 
 
BG13 - CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG134801. 

 
 
BG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG151411. 
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BG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG212710,BG212810,BG212910. 

 
 
BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG222910,BG222510. 

 
 
BG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
BG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 V 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG322170,BG322150,BG322120,BG32B120. 

 
 
BG38 - CONDUCTORS DE COURE NUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG380900. 

 
 
BG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ I COMANDAMENT 
BG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG41149C,BG415A99,BG415A9B,BG415A9C,BG415A9D. 

 
 
BG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG42129D. 

 
 
BG45 - TALLACIRCUITS AMB FUSIBLES CILÍNDRICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG45A140,BG45N140. 
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BG6 - MECANISMES 
BG61 - CAIXES PER A MECANISMES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG611020. 

 
 
BG62 - INTERRUPTORS I COMMUTADORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG621193. 

 
 
BG63 - ENDOLLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG631153. 

 
 
BG67 - PLAQUES I MARCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BG671113. 

 
 
BGD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
BGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGD12220. 

 
 
BGDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGDZ1102. 

 
 
BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGW1 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CAIXES I ARMARIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW12000. 

 
 
BGW2 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW21000. 

 
 
BGW3 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW38000. 

 
 
BGW4 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGW45000,BGW41000,BGW42000. 

 
 
BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD1000. 

 
 
BH - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
BH6 - MATERIALS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
BH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BH61CK7A. 

 
 
BHA - LLUMS INDUSTRIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHA1H5N0. 

 
 
BHW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BHWA1000. 

 
 
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM3 - EXTINTORS 
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BM31 - EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM312711. 

 
 
BM3A - ARMARIS PER A EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM3A1000. 

 
 
BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BMY31000. 
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D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D03 - GRANULATS 
D039 - SORRES-CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0391411. 

 
 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0701821,D070A8B1,D070A4D1,D0701641. 

 
 
D07A - FORMIGONS CEL·LULARS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D07AA000. 

 
 
D07J - PASTES DE GUIX 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D07J1100. 

 
 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
D0B2A100. 
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1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
13 - FONAMENTS I CONTENCIONS 
135 - FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
135138A1. 

 
 
14 - ESTRUCTURES 
145 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
145CC273,14531A6G. 

 
 
14L - FORMACIÓ DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS 
14LF - SOSTRES DE BIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
14LFN68F. 

 
 
14LM - FORMACIÓ DE SOSTRES AMB PLANXA COL·LABORANT D'ACER GALVANITZAT 
 
 
 
15 - COBERTES 
151 - COBERTES PLANES 
151Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES PLANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
151Z50AJ. 

 
 
19 - PAVIMENTS 
19B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
19B312CK. 
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4 - CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ  
41 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
416 - REALITZACIÓ DE CALES I FORATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
41631A71. 

 
 
43 - FONAMENTS 
435 - FONAMENTS DE FORMIGÓ ARMAT 
 
 
 
49 - PAVIMENTS 
493 - SOLERES I RECRESCUDES 
493R - REPARACIÓ DE SOLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
493R1460. 

 
 
49G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
49G117B1. 

 
 
4G - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
4G1 - INSTAL·LACIONS D'ENLLAÇ 
4G11 - ESCOMESES, MUNTANTS I RAMALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
4G112110. 

 
 
4G4 - QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
4G411333. 

 
 
4G6 - MECANISMES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
4G622110,4G632110. 
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4GD - INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
4GD11421. 

 
 
4H - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
4H6 - ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA 
4H61 - ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
4H612221. 

 
 
4HA - LLUMS INDUSTRIALS 
4HA1 - LLUMS INDUSTRIALS AMB TUBS FLURESCENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
4HA1E2N1. 
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E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
E21 - ENDERROCS 
E213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2131353. 

 
 
E22 - MOVIMENTS DE TERRES 
E221 - EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E221C472,E2213422. 

 
 
E222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E222142A,E222B432,E2225432. 

 
 
E223 - EXCAVACIONS PER A RECALÇATS 
 
 
 
E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E225T00F,E2255J70,E2252772,E2255R70. 

 
 
E2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
E2R3 - TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE 
RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2R35039. 

 
 
E2R4 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
 
E2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2R54239. 

 
 
E2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E2RA71H0,E2RA7LP0. 

 
 
E3 - FONAMENTS 
E31 - RASES I POUS 
E315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31521G3,E31522J4. 

 
 
E31B - ARMADURES PER A RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31B3000. 

 
 
E31D - ENCOFRAT PER A RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E31DC100. 

 
 
E3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E3Z112P1. 

 
 
E4 - ESTRUCTURES 
E44 - ESTRUCTURES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4415125,E4435315,E442502D,E4475121. 

 
 
E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E45A18H3,E45CA8C4,E45318H3. 

 
 
E4B - ARMADURES PASSIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4B93000,E4B9M688,E4BC3000,E4B35000. 

 
 
E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS 
E4D3 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A BIGUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4D3D503. 

 
 
E4D8 - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A CÈRCOLS 
 
 
 
E4DA - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4DA1DY0. 

 
 
E4DC - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4DCAD02. 

 
 
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.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E4E2561L,E4E2H68L. 

 
 
E4EZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE 
CIMENT 
 
 
 
E4L - ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS PER A FORMACIÓ DE SOSTRES 
E4LF - BIGUETES DE FORMIGÓ PRETESAT I REVOLTONS PER A SOSTRES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E4LFD12C. 

 
 
E4LM - PLANXES D'ACER GALVANITZAT PER A SOSTRES COL·LABORANTS 
 
 
 
E5 - COBERTES 
E51 - TERRATS 
E511 - ACABATS DE TERRATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5113391. 

 
 
E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
E5Z1 - FORMACIÓ DE PENDENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5Z15N30. 

 
 
E5ZC - ESQUENES D'ASE I CANVIS DE PENDENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZC14A4. 

 
 
E5ZD - MINVELLS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZD1G0K,E5ZD3G0D. 

 
 
E5ZF - ACROTERIS, GÀRGOLES I IMPOSTES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E5ZFU001. 

 
 
E5ZG - ACABATS DE JUNTS DE COBERTES 
 
 
 
E5ZH - BONERES I REIXES DE DESGUÀS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E5ZH4EH7. 

 
 
E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA 
E618 - PARETS DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E618H64L,E618561L,E618561K. 

 
 
E61A - PARETS DE BLOCS DE MORTER D'ARGILA EXPANDIDA 
 
 
 
E61C - PARETS DE VIDRE EMMOTLLAT 
 
 
 
E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E71 - MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E713KD78,E71387RK,E71197G5. 

 
 
E77 - MEMBRANES AMB LÀMINES DE POLIETILÈ I POLIOLEFINES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7743281. 

 
 
E78 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 
E788 - IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB PINTURES BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7882202. 

 
 
E7B - GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7B11AF0,E7B21H0L,E7B111C0. 

 
 
E7D - AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
E7D2 - AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC AMB MORTERS DE PERLITA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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E7D21723. 

 
 
E7D6 - PINTURES IGNÍFUGUES INTUMESCENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7D69TK0. 

 
 
E7D8 - AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC AMB PLAQUES DE COMPOSTOS DE SILICATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7D82AM5. 

 
 
E7DZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A AÏLLAMENTS CONTRA EL FOC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7DZB2BB,E7DZ2404. 

 
 
E7J - JUNTS I SEGELLATS 
E7J1 - FORMACIÓ DE JUNTS 
 
 
 
E7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E7Z1 - ELEMENTS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7Z15MD0,E7Z1JWD2. 

 
 
E7Z3 - REFORÇOS PER A MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E7Z325R5. 

 
 
E8 - REVESTIMENTS 
E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
E811 - ARREBOSSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E81125E2,E81125K4,E81127K4. 
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E812 - ENGUIXATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8121112,E8121412. 

 
 
E89 - PINTATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E898D240,E898E240,E898K140. 

 
 
E8J - CORONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E8JCC539. 

 
 
E9 - PAVIMENTS 
E92 - SUBBASES 
E923 - SUBBASES DE GRANULAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9234G91. 

 
 
E93 - SOLERES I RECRESCUDES 
E936 - SOLERES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E93617B1. 

 
 
E9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9B392CK. 

 
 
E9E - PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9E1111A. 

 
 
E9V - ESGLAONS 
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E9VZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESGLAONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9VZ191K. 

 
 
E9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
E9Z2 - REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9Z2A100. 

 
 
E9Z4 - ARMADURES PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
E9Z4M618. 

 
 
EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES 
EAR - PORTES PER A US COMERCIAL, INDUSTRIAL I DE SERVEIS COMUNS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EARAA366. 

 
 
EAS - PORTES TALLAFOCS 
EASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EASA72VA. 

 
 
EASY - COL·LOCACIÓ DE PORTES TALLAFOCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EASYA0K1. 

 
 
EAY - COL·LOCACIÓ DE TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EAY1A970. 

 
 
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
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EB1 - BARANES 
EB12 - BARANES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB121FA5. 

 
 
EB14 - PASSAMANS PER A BARANES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB14B9KD. 

 
 
EB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
EB2B - SUPORTS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES 
 
 
 
EB3 - REIXES, MALLES I TEIXITS METÀLICS 
EB32 - REIXES D'ACER 
 
 
 
EB3M - MALLES I TEIXITS METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EB3M4PA5. 

 
 
ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ 
ED1 - DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS 
ED15 - BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED15B771. 

 
 
ED3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
ED35 - PERICONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED351540. 

 
 
ED5 - DRENATGES 
ED51 - BONERES 
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ED5A - DRENATGES AMB TUBS PLÀSTICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED5A1600. 

 
 
ED7 - CLAVEGUERONS 
ED7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
ED7FT450. 

 
 
EDB - SOLERES PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
 
EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
EGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
EGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
 
EGDZ - ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
 
EH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
EHA - LLUMS INDUSTRIALS 
EHA1 - LLUMS INDUSTRIALS AMB TUBS FLUORESCENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EHA1H5N4. 

 
 
EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
EM3 - EXTINTORS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EM31271K,EM31271A. 

 
 
EMS - SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
EMSB7AM2,EMSB31P2. 
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F - PARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ 
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS 
FD5 - DRENATGES 
FD5J - CAIXES PER A EMBORNALS 
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H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H15B6006. 

 
 
H6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
H6A - TANCAMENTS DE MALLES METÀL·LIQUES 
H6AA - TANCAMENTS DE MALLA D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H6AA2111. 
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K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
K213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2131521. 

 
 
K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2192311,K2192913,K2194421. 

 
 
K21B - DESMUNTATGES, ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I 
SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21B1011,K21B3011. 

 
 
K21G - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21GU001. 

 
 
K21R - ARRENCADA D'ELEMENTS VEGETALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21R1165. 

 
 
K21Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A ENDERROCS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K21Z2760. 

 
 
K22 - MOVIMENTS DE TERRES 
K222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K222121C. 
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K225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K2252772. 

 
 
K3 - FONAMENTS 
K33 - RECALÇATS 
K335 - FORMIGONAMENT DE RECALÇATS 
 
 
 
K33B - ARMADURES PER A RECALÇATS 
 
 
 
K33D - ENCOFRAT PER A RECALÇATS 
 
 
 
K3Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
 
 
K8 - REVESTIMENTS 
K81 - ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX 
K811 - ARREBOSSATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K81111E0. 

 
 
K9 - PAVIMENTS 
K92 - SUBBASES 
K923 - SUBBASES DE GRANULATS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9234B91. 

 
 
K93 - SOLERES I RECRESCUDES 
K936 - SOLERES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K93615B0,K9361560. 

 
 
K9B - PAVIMENTS DE PEDRA NATURAL 
K9B3 - PAVIMENTS DE PEDRA CALCÀRIA 
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K9G - PAVIMENTS DE FORMIGÓ 
K9G1 - PAVIMENTS DE FORMIGÓ ACABATS SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9G117B1. 

 
 
K9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS 
K9Z2 - REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS 
 
 
 
K9Z4 - ARMADURES PER A PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
K9Z4AA16. 

 
 
KG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
KG1 - CAIXES I ARMARIS 
KG11 - CAIXES GENERALS DE PROTECCIÓ 
 
 
 
KG12 - CAIXES DE DOBLE AÏLLAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KG121302. 

 
 
KG13 - CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KG134801. 

 
 
KG15 - CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KG151411. 

 
 
KG2 - TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES 
KG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
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KG21271H,KG21281J,KG21291J. 

 
 
KG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KG222911,KG222511. 

 
 
KG3 - CONDUCTORS ELÈCTRICS PER A TENSIÓ BAIXA 
KG32 - CABLES DE COURE DE 450/750 KV 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KG322174,KG322154,KG322124,KG32B124. 

 
 
KG38 - CONDUCTORS DE COURE NU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KG380902. 

 
 
KG4 - APARELLS DE PROTECCIÓ 
KG41 - INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KG41149C,KG415A99,KG415A9B,KG415A9C,KG415A9D. 

 
 
KG42 - INTERRUPTORS DIFERENCIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KG42129D. 

 
 
KG45 - TALLACIRCUITS AMB FUSIBLES CILÍNDRICS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KG45A142,KG45N14B. 

 
 
KG6 - MECANISMES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KG611021,KG621193,KG671113,KG631153. 
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KGD - ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA 
KGD1 - PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KGD1222E. 

 
 
KGDZ - ELEMENTS ESPECIALS DE CONNEXIÓ A TERRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KGDZ1102. 

 
 
KH - INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT 
KH6 - ELEMENTS PER A ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 
KH61 - LLUMS D'EMERGÈNCIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KH61CK7A. 

 
 
KHA - LLUMS INDUSTRIALS 
 
 
 
KY - AJUDES DE RAM DE PALETA 
KY0 - AJUDES DE RAM DE PALETA 
KY01 - REGATES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KY011112. 

 
 
KY02 - ENCASTS PETITS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
KY021112. 
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