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PDC . [Plec de Condicions]. 
 

PDC.1 [Identificació i agents del projecte]. 

 

Codi intern: 

 

19 MNR 14 

Projecte:       Rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc. Fase 1 

Tipus d’intervenció: Reforma  

Emplaçament: Carrer de Sant Francesc, 13 
Carrer de les Campanes, 2 - 4 
 
Dades cadastrals: 2297001DG0129G0001WL 
Coordenades UTM 31 N  / ETR S89 E (x) : 402059.08 m     N(y): 4619 628,07 m 
Latitud: 41

o
 43’ 20,73” N       Longitud: 1

o
 49’ 21,01” E       Altura (m): 219,87 m 

Municipi: 08241MANRESA. COMARCA DEL BAGES. Codi INE:081136  

Promotors: AJUNTAMENT DE MANRESA 

NIF : P0811200E  

Plaça Major, 1, 5 i 6  08240 Manresa    

domicili a efecte de 
notificacions 

Plaça Major, 1, 5 i 6  08240 Manresa    

Propietat: ORFEÓ MANRESÀ 

NIF : G58870536  

Muralla de Sant Domènec, 1, 08241Manresa 

domicili a efecte de 
notificacions 

Muralla de Sant Domènec, 1, 08241 Manresa    

Arquitectes: JOAN ESCALÉ ESTRADA           

Nº col·legiat: 24849/5 Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 

Demarcacióde les Comarques Centrals 

NIF: 39.332.862 X 

 

LLUÍS PIQUÉ SANCHO                

Nº col·legiat: 25871/7 Col·legi d’Arquitectes de Catalunya  

Demarcació de les Comarques Centrals 

NIF: 39.332.214 Y 

 

Passeig Cervantes, 30 Baixos – 08270 Navarcles. Barcelona 

Telèfon: 93.831 09 26    Fax: 93.831 09 26    e.mail: a9serveis@coac.net 
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[CAPÍTOL I]. 
 

[DISPOSICIONS GENERALS]. 
 

[NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL]. 
 

Article 1. - El present Plec General de Condicions, com a part del projecte arquitectònic té per finalitat regular 
l'execució de les obres fixant els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen Ies 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, els seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte ia l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i als 
laboratoris i entitats de Control de Qualitat, així com les relacions entre tots ells i les seves corresponents 
obligacions amb vista al compliment del contracte d'obra. 
 

[DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA]. 
Formen part del contracte, el pressupost de l'obra signat per ambdues part i el projecte íntegre. 
Atesa la possibilitat que hi hagi contradiccions en el projecte. En aquest la relació és: 
 

• La memòria. 

• Amidaments i Pressupostos. 

• Plec de Condicions 
• Plànols 

 

Article 2 - Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de prelació quant al valor de: les 
seves especificacions en cas d'omissió o aparent contradicció: 
 

1. º Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra, si 
existís. 
2. º EI Plec de Condicions particulars. 
3. º El present Plec General de Condicions. 
4. º EI resta de la documentació de Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 

 

En les obres que ho requereixin, també formaran part l'Estudi de Seguretat i Salut i el Projecte de Control de 
Qualitat de l'Edificació. 
 

Haurà d'incloure les condicions i delimitació dels camps d'actuació de laboratoris i entitats de control de qualitat, si 
l'obra ho requereix. 
 

Les ordres i instruccions de Ia Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. 
 

En cada document, Ies especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la 
mesura a escala. 
 

[CAPÍTOL II]. 
[DISPOSICIONS FACULTATIVES]. 
[PLEC GENERAL DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES]. 
 

EPÍGRAF 1. º 
DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
 

DELIMITACIÓ DE FUNCIONS DELS AGENTS INTERVINENTS 
Recollit a la Llei 38/1999, Llei d'Ordenació de l'Edificació, d'ara endavant LOE i el Reial Decret 1627/1997, d'ara 
endavant RD1627/97, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 
així com les reflectides en el Decret pel qual es regula les formalitats i continguts del Llibre de l'Edifici. 
Com a tal, es regulen les funcions de: 

• El Promotor. 

• El Projectista. 

• El Director d'Obra. 

• El Director d'Execució de l'Obra. 

• El coordinador de Seguretat i Salut. 

• Les entitats i Els laboratoris de control de qualitat de l'edificació. 
 

EPÍGRAF 2. º 
De les obligacions i drets GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 
Obligacions i Drets, apareixen com a tal recollides en la LOE i el Reial decret 1627/1997, d'ara endavant RD1627/97, 
pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, així com les reflectides 
en el Decret pel qual es regula les formalitats i continguts del Llibre de l'Edifici. 
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VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 

Article 9. - 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 10. - EI Constructor, a la vista del Projecte d'Execució contenint, si s'escau, l'Estudi de Seguretat i Higiene, 
presentarà el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra a l'aprovació del Director d'Execució de l'Obra. 
 

PROJECTE DE CONTROL DE QUALITAT 
 

Article 11. - El Constructor tindrà a la seva disposició el Projecte de Control de Qualitat, si per a l'obra fos necessari, 
en el qual s'especificaran les característiques i requisits que han de complir els materials i unitats d'obra, i els criteris 
per a la recepció de els materials, segons estiguin avalats o no per segells marques i qualitat; assaigs, anàlisis i 
proves a realitzar, determinació de lots i altres paràmetres definits en el Projecte per l'Arquitecte o Director 
d'Execució de l'Obra. 
 

OFICINA A L'OBRA 
 

Article 12. - EI Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o tauler adequat, en el qual 
puguin estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció 
Facultativa: 
- EI Projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La llicència d'obres. 
- EI Llibre d'Ordres i Assistència. 
- EI Pla de Seguretat i Salut i el seu Llibre d'Incidències, si hi ha per a l'obra. 
- EI Projecte de Control de Qualitat i el seu Llibre de registre, si hi ha per a l'obra. 
- EI Reglament i Ordenança de Seguretat i Salut en el Treball. 
- La documentació de les assegurances subscrites pel Constructor. 
 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada perquè s'hi 
pugui treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 

REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA. CAP D'OBRA 
 

Article 13. - EI Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu en l'obra, 
que tindrà el caràcter de Cap d'Obra de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar 
en tot moment aquelles decisions refereixen a la Contracta. 
Seran les seves funcions Ies del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
 

Quan Ia importància de Ies 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 mitjà, segons els casos. 
EI 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 compromès. EI 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 Ia paralització de les obres sense dret a cap reclamació, fins que se solucioni la deficiència. 
 

PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 
 

Article 14. - EI Cap d'Obra, per si o per mitjà dels seus tècnics, o encarregats estarà present durant Ia jornada legal 
de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, en les visites que facin a Ies obres, posant-
se a seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-les dades 
necessàries per Ia comprovació d'amidaments i liquidacions. 
 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
 

Article 15. - És obligació de la contracta executar quan sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de Ies 
obres, encara que no es trobi expressament determinat en els Documents de Projecte, sempre que, sense separar 
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 defecte d'especificació en el Plec de condicions particulars, s'entendrà que requereix reformat de projecte amb 
consentiment exprés de la propietat, Promotor, 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 16. - EI Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o 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. 
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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 al seu torn 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 qui l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el 
corresponent rebut si així ho sol·licita. 
 

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 

Article 17. - Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra Ies ordres o instruccions dimanades de Ia Direcció 
Facultativa, solament podrà presentar, 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 del Director d'Obra o Director d'Execució de l'Obra, no s'admetrà cap reclamació, 
i el Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a 
l'Arquitecte Director de l'Obra, el qual podrà limitar la seva contestació al justificant de recepció, que en tot cas serà 
obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 

RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE 
 

Article 18. - EI Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors o personal encarregat per aquests de la 
vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements 
i amidaments. Quan es cregui perjudicat per la labor d'aquests procedirà d'acord amb el que estipula l'article 
precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 

Faltes del personal 
 

Article 19. - EI Arquitecte, en supòsits 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. 
 
SUBCONTRACTES 
 

Article 20. - EI Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, amb 
subjecció si s'escau, al que estipula el Plec de condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a 
Contractista general de l'obra. 
 

EPÍGRAF 3. º 
Responsabilitat Civil dels agents que intervenen en el procés de l'edificació, apareixen com a tal recollides en la LOE. 
 

DANYS MATERIALS 
 

Article 21. - Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l'edificació respondran enfront dels 
propietaris i els tercers adquirents dels edificis o parts dels mateixos, en el cas que siguin objecte de divisió, dels 
següents danys materials ocasionats a l'edifici dins dels terminis indicats, comptats des de la data de recepció de 
l'obra, sense reserves o des de l'esmena d'aquestes: 
 

a) Durant deu anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes que afecten la fonamentació, els 
suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la 
resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici. 
b) Durant tres anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes dels elements constructius o de les 
instal · lacions que ocasionin l'incompliment dels requisits d'habitabilitat de l'art. 3 de la LOE. 
 

El constructor també respondrà dels danys materials per vicis o defectes d'execució que afectin elements de 
terminació o acabat de les obres dins el termini d'un any. 
 
RESPONSABILITAT CIVIL 
 

Article 22. - La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o omissions de 
propis, com per actes o omissions de persones per les quals s'hagi de respondre. 
No obstant això, quan pogués individualitzar la causa dels danys materials o quedés degudament provada la 
concurrència de culpes sense que pogués precisar el grau d'intervenció de cada agent en el dany produït, la 
responsabilitat s'exigirà solidàriament. En tot cas, el promotor respondrà solidàriament amb els altres agents 
intervinents davant els possibles adquirents dels danys materials en l'edifici ocasionats per vicis o defectes de 
construcció. Sense perjudici de les mesures d'intervenció administratives que en cada cas, la responsabilitat del 
promotor que s'estableix a la Llei d'Ordenació de l'Edificació s'estendrà a les persones físiques o jurídiques que, 
d'acord del contracte o de la seva intervenció decisòria en la promoció, actuïn com a tals promotors sota la forma 
de promotor o gestor de cooperatives o de comunitats de propietaris o altres figures anàlogues. 
Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d'un projectista, els mateixos respondran 
solidàriament. 
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Els projectistes que contractin els càlculs, estudis, dictàmens o informes d'altres professionals, seran directament 
responsables dels danys que puguin derivar de la seva insuficiència, incorrecció o inexactitud, sens perjudici de la 
repetició que poguessin exercir contra els seus autors. 
 

El constructor respondrà directament dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes derivats de la 
imperícia, falta de capacitat professional o tècnica, negligència o incompliment de les obligacions atribuïdes al cap 
d'obra i altres persones físiques o jurídiques que en depenguin. 
 

Quan el constructor subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques l'execució de determinades parts o 
instal·lacions de l'obra, serà directament responsable dels danys materials per vicis o defectes de la seva execució, 
sense perjudici de la repetició a què hi haguera lloc. 
El director d'obra i el director de l'execució de l'obra que subscriguin el certificat final d'obra seran responsables de 
la veracitat i exactitud d'aquest document. 
 

Qui accepti la direcció d'una obra el projecte no hagi elaborat ell mateix, assumirà les responsabilitats derivades de 
les omissions, deficiències o imperfeccions del projecte, sense perjudici de la repetició que pogués correspondre 
davant el projectista. 
Quan la direcció d'obra es contracti de manera conjunta a més d'un tècnic, els mateixos respondran solidàriament 
sense perjudici de la distribució que entre ells correspongui. 
Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de l'edificació, si es prova 
que aquells van ser ocasionats per cas fortuït, força major, acte de tercer o pel propi perjudicat pel dany. 
Les responsabilitats a què es refereix aquest article s'entenen sense perjudici de les que arriben al venedor dels 
edificis o parts edificades enfront del comprador conforme al contracte de compravenda subscrit entre ells, als 
articles 1.484 i següents del Codi Civil i altra legislació aplicable a la compravenda. 
 
EPÍGRAF 4. º 
PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS 
 

CAMINS I ACCESSOS 
 

Article 23. - EI Constructor disposarà pel seu compte els accessos a l'obra, el tancament o vallat i el seu 
manteniment durant l'execució de l'obra. EI Director de l'Execució de les obres podrà exigir la seva modificació o 
millora. 
 

REPLANTEIG 
 

Article 24. - EI Constructor iniciarà Ies obres replantejant-les en el terreny, assenyalant Ies 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. 
EI Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació del director de les obres i un cop això hagi donat la seva 
conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovada per l'Arquitecte, i serà 
responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit i els defectes de la manca de supervisió del replantejament 
es derivin. 
 

INICI DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 

Article 25. - EI Constructor començarà les obres en el termini acordat entre el Contractista i el Promotor, quedat 
aquest últim obligat a comunicar fefaentment a la direcció facultativa, el començament de les obres amb una 
antelació mínima de quinze dies. 
 

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la direcció facultativa del començament dels 
treballs al menys amb quinze dies d'antelació. 
 

ORDRE DELS TREBALLS 
 

Article 26. - En general, Ia determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la contracta, excepte aquells casos en 
què, per circumstàncies d'ordre tècnic, estimi convenient variar per la Direcció Facultativa. 
 

FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES 
 

Article 27. - D'acord amb el que requereixi el director de l'execució de les obres, el Contractista General haurà de 
donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que li 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 el director de l'execució de les obres. 
 

AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 
 

Article 28. - Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no 
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s'interrompran els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o es 
tramita el Projecte Reformat. 
EI 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, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de 
moment aquest servei, l'import li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el 
que convingui. 
 

PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
 

Article 29. - Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar 
les obres, o hagués de suspendre, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga 
proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per a això, el Constructor 
exposarà, en escrit dirigit a l'Arquitecte, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que per 
això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita. 
 

RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 
 

Article 30. - EI Contractista no podrà excusar de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al · legant com a 
causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent sol · licitat per 
escrit no se li hagués proporcionat. 
 

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 

Article 31. - Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament 
hagin estat aprovades ia les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit lliurin l'Arquitecte o 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, en funció de les atribucions que els confereix a cada tècnic la LOE, i 
dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb el que especifica l'article 15. 
 

TREBALLS DEFECTUOSOS 
 

Article 32. - EI Constructor haurà d'emprar materials que compleixin 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 l'especificat també en aquest 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 aquests puguin existir 
per la seva mala execució o per Ia deficient qualitat dels materials emprats o aparells col · locats, sense que li 
exoneri de responsabilitat el control que és competència de la direcció facultativa, 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'anteriorment expressat, quan el director de l'execució de les obres adverteixi vicis 
o defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col · locats no reuneixen les 
condicions preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs, o finalitzats aquests, i abans de verificar la 
recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord 
amb el contractat, i tot això a costa de la contracta. Si aquesta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i 
reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, qui resoldrà. 
 

VICIS OCULTS 
 

Article 33. - Si el director de l'execució de les obres tingués fundades raons per creure en l'existència de vicis ocults 
de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps, i abans de la recepció definitiva, els 
assaigs, destructius o no , que cregui necessaris per reconèixer els treball que suposi defectuosos, donant compte 
de la circumstància a l'Arquitecte. 
Les despeses que s'ocasionin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment, en cas 
contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 

DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 
 

Article 34. - EI 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 preceptuï una 
procedència determinada. Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de 
presentar al director de l'execució de les obres una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la 
qual s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun d'ells. 
 

PRESENTACIÓ DE MOSTRES 
 

Article 35. - A petició del director de les obres o, el Constructor li presentarà les mostres dels materials sempre amb 
l'antelació prevista en el Calendari de l'Obra. 
 

MATERIALS NO UTILITZABLES 
 

Article 36. - EI Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, 
els materials procedents de Ies excavacions, enderrocs, etc., Que no siguin utilitzables en l'obra. Es retiraran 
d'aquesta o es portaran 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 el director d'execució de les 
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obres o, 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 37. - Quan els materials, elements d'instal · lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, 
o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, finalment, quan la falta de prescripcions formals del Plec, es 
reconegués o demostrés que no eren adequats per al seu objecte, el director de l'execució de les obres donarà 
ordre al Constructor de sustiuirlos per altres que satisfacin les condicions o Ilenen l'objecte a què es destinen. 
Si als quinze (15) dies de rebre el Constructor ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions, no ha fet, 
podrà fer-ho la Propietat carregant les despeses a Ia contracta. 
 

DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 
 

Article 38.- Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en 
l'execució de les obres, són a càrrec de Ia contracta. 
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà començar de nou a càrrec 
del mateix. 
 

NETEJA DE LES OBRES 
 

Article 39.- 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 Ies mesures i 
executar tots els treballs que siguin necessaris perquè la obra ofereixi bon aspecte. 
 

OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 
 

Article 40.- 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 terme, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a Ies regles i pràctiques 
de la bona construcció. 
 
EPÍGRAF 5. º 
DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES 
 

ACTA DE RECEPCIÓ 
 

Article 41.- La recepció de l'obra és l'acte pel qual el constructor un cop conclosa aquesta, fa entrega de la mateixa 
al promotor i és acceptada per aquest. Podrà realitzar-se amb o sense reserves i haurà d'abastar la totalitat de 
l'obra o fases completes i acabades de la mateixa, quan així s'acordi per les parts. La recepció s'ha de consignar en 
una acta signada, almenys, pel promotor i el constructor, i en la mateixa es farà constar: 
a) Les parts que intervenen. 
b) La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la fase completa i acabada de la mateixa. 
c) El cost final de l'execució material de l'obra. 
d) La declaració de la recepció de l'obra amb o sense reserves, especificant, si escau, aquestes de manera objectiva, 
i el termini en què haurien de quedar resolts els defectes observats. Una vegada esmenats els mateixos, es farà 
constar en una acta a part, subscrita pels signants de la recepció. 
e) Les garanties que, si s'escau, s'exigeixin al constructor per assegurar les seves responsabilitats. 
f) S'adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i el director de l'execució de l'obra i la 
documentació justificativa del control de qualitat realitzat. 
 

El promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que la mateixa no està acabada o que no s'adequa a 
les condicions contractuals. En tot cas, el rebuig ha de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixarà el nou 
termini per efectuar la recepció. Llevat de pacte exprés en contra, la recepció de l'obra tindrà lloc dins dels trenta 
dies següents a la data del seu acabament, acreditada en el certificat final d'obra, termini que es comptarà a partir 
de la notificació efectuada per escrit al promotor. La recepció s'entendrà tàcitament produïda si transcorreguts 
trenta dies des de la data indicada el promotor no ha posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit. 
 

DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 
 

Article 42. - Aquesta es realitzarà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, l'Arquitecte i l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als restants tècnics que, si s'escau, haguessin intervingut en la direcció amb 
funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades. Practicat un detingut reconeixement de les obres, 
s'estendrà una 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 esmenar, expirat 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 resolt el contracte amb pèrdua 
de la fiança. 
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DOCUMENTACIÓ FINAL 
 

Article 43. - EI Arquitecte, assistit pel contractista i els tècnics que hagin intervingut en l'obra, redactaran la 
documentació final de les obres, cada un amb les competències que els siguin aplicables, que es facilitarà a la 
Propietat. Aquesta documentació, juntament amb la relació identificativa dels agents que han intervingut durant el 
procés d'edificació, així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal · lacions, de 
conformitat amb la normativa que li sigui aplicable, constituirà el Llibre de l'Edifici, (conforme a Decret 165/2006 de 
la Junta d'Extremadura), ha ser encarregada pel promotor, i serà lliurada als usuaris finals de l'edifici. 
 

a. - DOCUMENTACIÓ DE SEGUIMENT D'OBRA 
La dita documentació segons el Codi Tècnic de l'Edificació es compon, almenys, de: 
- Llibre d'ordres i assistències d'acord amb el que preveu el Decret 461/1971 d'11 de març. 
- Llibre d'incidències en matèria de seguretat i salut, segons el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre. 
- Projecte amb els seus annexos i modificacions degudament autoritzades pel director de l'obra. 
- Llicència d'obres, d'obertura del centre de treball i, si s'escau, d'altres autoritzacions administratives. 
- Certificat Final d'Obres, d'acord amb el Decret 462/1971 del Ministeri de l'Habitatge 
La documentació del seguiment d'obra serà dipositada pel director d'execució de l'obra al Col · legi Professional 
corresponent. 
 

b. - DOCUMENTACIÓ DE CONTROL D'OBRA 
El seu contingut la recopilació és responsabilitat del director d'execució d'obra, es compon de: 
- Documentació de control, que ha de correspondre al que estableix el projecte, més els seus annexos i 
modificacions. 
- Documentació, instruccions d'ús i manteniment, així com garanties dels materials i subministraments que ha de 
ser proporcionada pel constructor, i és convenient recordar fefaentment. 
- Si escau, documentació de qualitat de les unitats d'obra, preparada pel constructor i autoritzada pel director 
d'execució en el seu col · legi professional, o si escau en l'Administració Pública competent. 
 

c. - CERTIFICAT FINAL D'OBRA. 
Aquest s'ajustarà al model publicat al Decret 462/1971 d'11 de març, del Ministeri d'Habitatge, on el director de 
l'execució de l'obra certificarà haver dirigit l'execució material de les obres i controlat quantitativament i 
qualitativament la construcció i la qualitat de l'edificat d'acord amb el projecte, la documentació tècnica que el 
desenvolupa i les normes de bona construcció. El director de l'obra certificarà que l'edificació ha estat realitzada 
sota la seva direcció, de conformitat amb el projecte objecte de la llicència i la documentació tècnica que el 
complementa, trobant-se disposada per a la seva adequada utilització d'acord amb les instruccions d'ús i 
manteniment. Al certificat final d'obra se li uniran com annexos els següents documents: 
- Descripció de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s'haguessin introduït durant l'obra fent 
constar la seva compatibilitat amb les condicions de la llicència i la documentació tècnica que el complementa. 
- Relació dels controls realitzats, i els seus resultats. 
 

MESURAMENT DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA 
 

Article 44. - Els mesuraments dutes a terme durant la construcció de les obres adjuntes a les certificacions parcials 
s'entenen valoracions a bon compte i per tant pendents de la portada a terme com amidament definitiu. 
 

Article 45. - Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament pel director de l'execució de les obres 
al seu amidament definitiu, amb precisa assistència 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 la 
Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança (segons el que estipula l'article 6 
de la LOE) 
 

TERMINI DE GARANTIA 
 

Article 46. - EI termini de garantia haurà d'estipular en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai haurà 
de ser inferior a nou mesos (un any amb Contractes de les Administracions Públiques). 
 

CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 
 

Article 47. - Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre Ies recepcions provisional i 
definitiva, seran a càrrec del Contractista. Si l'edifici fos ocupat o utilitzat 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 Ia contracta. 
 

DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 
 

Article 48. - 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 cessarà Ia obligació del Constructor de reparar al seu 
càrrec aquells desperfectes inherents a la normal conservació dels edificis i quedaran només subsistents totes les 
responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de la construcció. 
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PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 
 

Article 49. - Si en procedir al reconeixement per Ia recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions 
degudes, s'ajornarà aquesta recepció definitiva i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes 
en què hauran de realitzar Ies obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquells, podrà resoldre el contracte amb 
pèrdua de la fiança. 
 

DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS QUE CONTRACTA HAGI ESTAT RESCINDIDA 
 

Article 50. - 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 subcontractes que 
tingués concertats ia deixar l'obra en condicions de ser represa per una altra empresa. Les obres i treballs acabats 
per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en aquest Plec de Condicions.  Transcorregut el 
termini de garantia es rebran definitivament segons el que disposa aquest Plec. 
Per a les obres i treballs no determinats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i 
definitiva recepció. 
 

[CAPÍTOL III]. 
 

Disposicions econòmiques 
 

[PLEC GENERAL DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES]. 
 

EPÍGRAF 1. º 
PRINCIPI GENERAL 
Les obres són per per contracta. 
 

Article 51. - 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. 
La propietat, el contractista i, si s'escau, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades al 
compliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 

EPÍGRAF 2. º 
FIANCES 
 

Article 52. - EI contractista prestarà fiança d'acord amb algun dels següents procediments segons s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl · lic, valors, o aval bancari, per import entre el 4 per 100 i el 10 per 100 del preu total de 
contracta. 
b) Mitjançant retenció en les certificacions parcials o pagaments a compte en igual proporció. 
 

El percentatge d'aplicació per al dipòsit o la retenció es fixarà en el Plec de condicions particulars. 
 

Article 53. - En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre part en ella 
s'especificarà en l'anunci de la mateixa i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec 
de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un quatre per cent (4 per 100) com a mínim, del total del Pressupost de 
contracta. 
EI Contractista a qui 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, si no, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es 
faci l'adjudicació de les formes especificades en l'apartat anterior. 
EI 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 se li comuniqui l'adjudicació, i dins d'ell 
haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a què es 
refereix el mateix paràgraf. L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a que 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 54. - 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 què tingui dret el propietari, en el cas de 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. 
 

DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 

Article 55. - La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedirà de 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, tals com salaris, subministraments, 
subcontractes. 
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DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS EFECTUAR RECEPCIONS PARCIALS 
 

Article 56. - Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret 
el Contractista a que se li retorni la part proporcional de la fiança. 
 

EPÍGRAF 3. º 
DELS PREUS 
COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 
 

Article 57. - EI càlcul dels preus de les diferents unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els 
indirectes. 
 

Es consideren costos directes: 
Tots els costos d'execució d'unitats d'obra corresponents a materials, mà d'obra i maquinària que són imputables a 
una unitat d'obra en concret. (Suprimir des d'aquí el vermell) 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos i càrregues i assegurances socials, que intervé 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 executar. 
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 · lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal · lacions, sistemes i equips esmentats. 
Es consideraran costos indirectes: 
Els costos d'execució d'unitats d'obra no imputables a unitats d'obra en concret, sinó al conjunt o part de l'obra. 
Tindrem per aquest concepte, mitjans auxiliars, mà d'obra indirecta instal · lacions i Construccions provisionals a 
peu d'obra, personal tècnic, administratiu i diversos. Aquests costos s'han d'avaluar globalment i es repartiran 
percentualment a tots els costos directes de les respectives unitats d'obra. 
 

Article 58. - El total del mesurament dels preus unitaris multiplicats pel seu mesurament constituiran les despeses 
endògens, sent els exògens els corresponents a les despeses derivades del contracte ia les despeses generals de 
l'empresa. A aquests efectes es consideren que centres a aquests figuren els descrits per a aquests en l'estructura 
de costos emprada en la Base de Preus. 
A la totalitat de les despeses se li afegirà el Benefici Industgrial ia la suma de l'anterior el iva corresponent al tipus 
d'obra d'acord amb el Reglament de l'IVA 
 

PREUS CONTRADICTORIS 
 

Article 59. - 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. 
EI Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. No hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre 
l'Arquitecte i el Contractista abans de començar Ia 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 anàleg dins del quadre de 
preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'ús més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 

RECLAMACIÓ D'AUGMENT DE PREUS 
 

Article 60. - 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 l'execució de les obres. 
 

FORMES TRADICIONALS DE MESURAR O D'APLICAR ELS PREUS 
 

Article 61. - En cap cas podrà al · legar el Contractista els usos i costums del país respecte de l'aplicació dels preus o 
de la forma de mesurar les unitats d'obres executades, s'aplicarà el que preveu en primer lloc, al Plec General de 
Condicions Tècniques i en segon lloc, al Plec de Condicions Particulars Tècniques. 
 

DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 
 

Article 62. - No hi haurà revisió de preus llevat de pacte en contra, i es reflectirà en el contracte d'obra en què la 
fórmula de revisió igualment apareixerà especificada. 
 

Article 63. - Si es contracten obres a risc i ventura, 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, un muntant superior al tres per 
100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
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En cas de produir variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la corresponent revisió d'acord amb 
la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent 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. 
APILAMENT DE MATERIALS 
 

Article 64. - EI Contractista queda obligat a executar els apilaments 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 guarda i conservació serà responsable el Contractista. 
 

EPÍGRAF 4. º 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
 

Les obres, seran per Contracta. 
 

EPÍGRAF 5. º 
VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 
 

FORMES D'ABONAMENT DE LES OBRES. 
 

El promotor, facilitarà al Director d'Execució de l'Obres, còpia del contato, a fi de procedir amb el control econòmic 
de l'obra. 
 

EPÍGRAF 7. º 
DIVERSOS 
 

MILLORES, AUGMENTS I / O REDUCCIONS D'OBRA. 
 

Article 73. - No s'admetran millores d'obra, més que en el cas en 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 cas d'error en els 
amidaments del Projecte llevat 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 
ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells 
ordenats utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments de 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 74. - 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 aquesta resolució, llevat del cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar 
l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir d'aquest termini. 
 

ASSEGURANÇA DE LES OBRES 
 

Article 75. - EI 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. 
EI 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, ia mesura que aquesta es vagi realitzant. 
EI reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista s'efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la 
construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà 
disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada. 
La infracció del que 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 només en 
proporció equivalent al que suposi 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 ha de ser assegurada i la seva quantia, 
i si res 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 en Ia pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, 
abans de contractar, en coneixement del Propietari, a fi de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o 
objeccions. 
A més s'han d'establir garanties per danys materials ocasionats per vicis i defectes de la construcció, segons es 
descriu en l'article 81, sobre la base del article 19 de la LOE 
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CONSERVACIÓ DE L'OBRA 
 

Article 76. - Si el Contractista, sent la seva obligació, no atén la conservació de Ia 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 a Ia vigilància, neteja i tot el que 
s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
AI 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 per els treballs que fos 
necessari executar. 
En tot cas, ocupat o no l'edifici, està obligat el Contractista a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, 
procedint en la forma que preveu el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 

ÚS PEL CONTRACTISTA D'EDIFICI O BÉNS DEL PROPIETARI 
 

Article 77. - Quan durant Ia execució de Ies obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del 
Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin a aquest, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los 
per fer entrega a Ia terminació del contracte, en perfecte estat de conservació, reposant els que s'haguessin 
inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o 
materials que hagi utilitzat. En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, 
no hagués complert el Contractista amb el que preveu el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa 
d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 

PAGAMENT DE ARBITRIS 
 

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'un altre origen, sobre tanques, enllumenat, ocupació de 
via pública, preses provisionals tanques publicitàries etc .., l'abonament s'ha de fer durant el temps d'execució de 
les obres i per conceptes inherents a els propis treballs que es realitzen, correran a càrrec de la contracta, sempre 
que en les condicions particulars del Projecte no es manifesta el contrari. 
 

GARANTIES PER DANYS MATERIALS OCASIONATS PER VICIS I DEFECTES DE LA CONSTRUCCIÓ 
 

Article 8.- .El règim de garanties exigibles per a les obres d'edificació es farà efectiu d'acord amb l'obligatorietat que 
s'estableix a la LOE. 
 
[CAPÍTOL IV]. 
[PRESCRIPCIONS SOBRE MATERIALS]. 
[PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS]. 
 

EPÍGRAF 1. º 
CONDICIONS GENERALS 
 

Article 1. - Qualitat dels materials. 
Tots els materials a emprar en aquesta obra seran de primera qualitat i reuniran les condicions exigides vigents 
referents a materials i prototips de construcció. 
 

Article 2. - Proves i assaigs de materials. 
Tots els materials a què aquest capítol es refereix podran ser sotmesos a les anàlisis o proves, per compte de la 
contracta, que es creguin necessaris per acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre que hagi estat especificat i sigui 
necessari emprar haurà de ser aprovat per la Direcció de les obres, bé entès que serà rebutjat el que no reuneixi les 
condicions exigides per la bona pràctica de la construcció. 
 

Article 3. - Materials no consignats en projecte. 
Els materials no consignats en projecte que donessin lloc a preus contradictoris reuniran les condicions de bondat 
necessàries, segons el parer de la Direcció Facultativa no tenint el contractista dret a reclamació per aquestes 
condicions exigides. 
 

Article 4. - Condicions generals d'execució. 
Condicions generals d'execució. Tots els treballs, inclosos en el present projecte s'executaran acuradament, d'acord 
amb les bones pràctiques de la construcció, doni acord amb les condicions establertes en el Plec de Condicions de 
l'Edificació de la Direcció General d'Arquitectura de 1960, i complint estrictament les instruccions rebudes per la 
Direcció Facultativa, no podent per tant servir de pretext al contractista la baixa subhasta, per variar aquesta 
acurada execució ni la primeríssima qualitat de les instal · lacions projectades en quant als seus materials i mà 
d'obra, ni pretendre projectes addicionals. 
 
EPÍGRAF 2. º 
CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS 
 

D'acord amb el que recull la Normativa d'Obligat Compliment que forma part del projecte d'execució. 
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[CAPÍTOL V. PRESCRIPCIONS QUE FA A L'EXECUCIÓ PER UNITATS D'OBRA.] 
[PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.] 
[COMPROVACIÓ DE LES PRESTACIONS FINALS DE L'EDIFICI.] 
[PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS] 
 
Les unitats d'obra s'executaran conforme es descriu en l'estat de mesuraments mesurant d'acord amb els criteris 
que s'hi empleats. 
 

0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
Sobre els components 
Sobre l’execució 
Sobre el control de l’obra acabada 
Sobre normativa vigent 
 

 [CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS]. 
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per les 
prescripcions tècniques particulars del Projecte, en cas d'incloure l'esmentat document. 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran de complir els 
materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·ocació a l'obra i les que hauran de manar 
l'execució de qualsevol tipus d'instal·acions i d'obres accessòries i dependents. 
 

Replanteig de les obres 
El contractista i / o constructor realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per la correcta 
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció facultativa. Haurà de marcar, també, sobre el 
terreny, tots els punts de detall que la Direcció facultativa consideri necessaris. 
Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per aquests treballs aniran a càrrec del contractista i/o constructor. 
 

Obres provisionals 
El contractista i / o constructor executarà o condicionarà en el moment necessari, les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els accessos dels 
confrontats, d'acord amb les definicions del Projecte ia les instruccions que rebi de la Direcció facultativa. Els 
materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions 
del present Plec com si fossin obres definitives. 
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per al'execució normal de les obres, segons el parer de la 
Direcció facultativa sent, per tant, conveniència del contractista i / o constructor per a facilitar o accelerar l'execució 
de les obres, no seran d'abonament. 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., Necessaris per a la 
circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del personal i visites 
d'obra de la  
 

Direcció facultativa. 
El contractista i/o constructor haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de 
circulació i senyalitzar adequadament. 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista i/o 
constructor. 
 

Materials 
Hauran de observar es les següents prescripcions: 
Si les característiques dels materials estiguessin fixades en el contracte, el contractista i/o constructor haurà de 
utilitzar-les obligatòriament, llevat l'autorització expressa de la Direcció facultativa. Si fos imprescindible, a judici del 
promotor, canviar aquella característica, la Direcció facultativa haurà de donar el seu vistiplau i autoritzar el canvi. 
Si la Direcció facultativa rebutja els materials, per no complir les prescripcions d'aquest Plec, el contractista i/o 
constructor tindrà l'obligació d'aportar altres materials que compleixin les prescripcions. 
El contractista i / o constructor obtindrà a càrrec seu l'autorització per la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a 
més, al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., Que es presentin.  
El contractista i / o constructor notificarà a la Direcció facultativa, amb suficient antelació, les característiques dels 
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com la 
qualitat. 
El contractista i / o constructor no podrà aplicar a l'obra, materials, la procedència i la qualitat dels quals no hagi 
estat aprovada per la  
 

Direcció facultativa. 
Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a parer de la Direcció facultativa, de qualitat suficient, tot i 
que no s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La qualitat considerada com a suficient, serà la més 
completa, de les definides a la normativa d'obligat compliment. Els subministradors de materials de l'obra, han de 
complir amb les obligacions que estableix la LOE, per subministradors de productes de construcció (especificacions 
del material, instruccions d'ús i manteniment, garanties de qualitat, etc ..). 
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Servituds i serveis afectats 
Les servituds i serveis afectats, apareixeran definits en el Projecte. Els elements afectats seran traslladats o retirats 
per les Companyies i Organismes corresponents. El contractista i/o constructor tindrà l'obligació de realitzar els 
treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, dels serveis afectats, que la Direcció facultativa, 
consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al 
contractista i/o constructor. 
 

Conservació de les obres 
Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs necessaris pel manteniment de les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. El contractista i / o constructor està obligat a conservar, a càrrec seu, l'obra, des del moment 
d'inici fins a la recepció de l'obra. 
Seran a càrrec del contractista i/o constructor la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat 
objecte de robatori. El contractista i/o constructor ha de tenir cobert mitjançant assegurança o un altre mecanisme, 
l'acció de possibles actes vandàlics i incendis, a l'obra. 
 

Manteniment de vials en situació d'ús públic 
Són a càrrec del contractista i/o constructor, les despeses de manteniment de vials, en situació d'ús públic, que 
s'hagin de conservar en servei durant l'execució de les obres. El contractista i/o constructor programarà l'execució 
de les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments provisionals 
que siguin necessaris, i se senyalitzaran correctament, sense que això sigui motiu d'increment del preu del 
contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es 
consideraran incloses en els preus del contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació.  
E el cas, que això impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran 
definides per la Direcció facultativa i el possible cost addicional estarà inclòs en els preus unitaris. 
 

Existència de servituds i serveis existents. 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de 
serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan es de l'execució simultània de les obres i la substitució o 
reposició de serveis afectats, el contractista i / o constructor està obligat a emprar els mitjans adequats per a 
l'execució dels treballs, i se senyalitzaran, de manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents de 
qualsevol tipus. El contractista i / o constructor sol · licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de 
Serveis, plànols de definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis 
soterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment 
originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
 

Desviament de serveis. 
Abans de començar les excavacions, el contractista i / o constructor, basant-se en els plànols i dades que disposi, o 
mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions 
afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no danyar-los i assenyalar aquells que, en últim 
cas, consideri necessari modificar. 
Si la Direcció facultativa es mostra conforme, sol·licitarà de l'empresa del servei afectat i organismes corresponents, 
la modificació d'aquestes instal · lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. Malgrat tot, si amb la 
finalitat d'accelerar les obres, les empreses dels serveis afectats, sol · liciten la col·aboració del contractista i / o 
constructor, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 
 

Mesures d'ordre i seguretat. 
El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i 
segura marxa dels treballs, segons legislació vigent. En tot cas, el contractista i/o constructor serà únicament i 
exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu 
personal, o causats a alguna altra persona o entitat. És obligació del contractista i/o constructor la contractació de 
l'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers així com l'obligació de tenir-los 
donats d'alta a la Seguretat Social. Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a 
prevenció de riscos laborals en les obres d'edificació es regiran segons la legislació vigent. 
 

Gestió de residus 
El contractista i/o constructor realitzarà la gestió de residus, d'acord amb la normativa vigent i les indicacions de la 
Direcció facultativa: 
 

-Reutilitzant o reciclant els residus en la mateixa obra. 
-Gestionant els residus fora de l'obra en: instal·lacions de reciclatge i / o dipòsits autoritzats de terres, runes i 
enderrocs de la construcció. 
La localització d'instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats, així com les despeses que comporti la seva 
utilització, seran a càrrec del Contractista i/o constructor. 
La gestió dels diferents tipus de residus que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) No seran motiu de sobrecost. 
Si el Projecte preveu, que el material obtingut de l'excavació, de la aplanació, fonaments o rases, ha d'utilitzar 
s'atura terraplens, farcits, etc., I la Direcció facultativa rebutja l'esmentat material per no complir les condicions 
d'aquest Plec, el contractista i/o constructor haurà de transportar l'esmentat material a instal · lacions de reciclatge 
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i/o dipòsits autoritzats, sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del 
preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs . 
El sol·licitant de la llicència d'obres ha d'acreditar, davant l'ajuntament, haver signat amb un gestor autoritzat un 
document d'acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus, tal com estableix la 
normativa vigent. 
 

Sobre els components 
 

Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, 

portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel 

Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de 

desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques 

tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui 

aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
 

Control de la documentació dels subministres. 
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 

compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de 

l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la 

documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord 

amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes 

subministrats.  
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques 
aparents. 
 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 

característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial 

del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb 

l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels 

productes, equips i sistemes emparats per ella.  
 

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar 

assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el 

projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la 

direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les 

accions a adoptar. 
 

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques 
de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades 

pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica 

constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
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Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu 

replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 

instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que 

s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció 

facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin 

els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de 

l’edificació.  

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents 

productes, elements i sistemes constructius.  

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions 

tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 
 

Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de 

l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, 

parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les 

comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació 

aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 

obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol 
projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el 
present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en 
l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és 
el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que 
s’han de complimentar en el projecte. 
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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 aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a 
la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis 
especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, 
sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 
g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en 
quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o 
aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha 
d'analitzar l'aigua per determinar:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.  
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, 
s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de 
comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres 
segons la UNE 83951.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.  
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0310020,B0313000. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de 
residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant 
tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent 
dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, 
etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de 
formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat 
estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
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- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
 

SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; 
A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-
1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i 
l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar 
en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si 
d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a 
l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 
146.507 EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
 

Límits Material retingut acumulat, en % en pes, en els tamisos 

 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:  
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Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica 

d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: 

<= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  

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

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 condicions  C - D < 50 

 D - E < 50 

 C - E < 70 
 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions 
més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 
contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la 
justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es 
pretén destinar.  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva 
possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els 
canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres 
tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  
 

SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre 
el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent 
informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb 

l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es 
farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del 
projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a 
màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, 
que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de 
poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
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La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de 
l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs 
següents per a verificar la conformitat de les especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-

1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre 
mostres per realitzar els assaigs corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o 
mescla, assoleixi les condicions exigides.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i 
aprovar noves fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin 
l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) 
compleix el següent:  
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els 
fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si 
les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un 
que tingui els mateixos components però sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, 
en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B051A901,B0512401,B051E201. 
 

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:  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un 
formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.  



Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2 26 

 

No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 
1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos 
parts per milió del pes sec del ciment.  
 

CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  
Tipus de ciments:  
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V  
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en 
el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K):  
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
 

Denominació Designació 

Ciment pòrtland CEM I 

Ciment pòrtland amb escòria 
 

CEM II/A-S 

CEM II/B-S 

Ciment pòrtland amb fum de Silice 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 volants 
 

CEM II/A-V 

CEM II/B-V 

CEM II/A-W 

CEM II/B-W 

Ciment pòrtland amb esquist calcinat 
 

CEM II/A-T 

CEM II/B-T 

Ciment pòrtland amb filler calcari 
 

CEM II/A-L 

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 forn alt 
 

CEM III/A 

CEM III/B 

CEM III/C 

Ciment putzolànic 
 

CEM IV/A 

CEM IV/B 

Ciment compost 
 

CEM V/A 

CEM V/B 
 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments 
compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del 
ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al 
capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  
 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  
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CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les 
normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb 
l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar 
el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els 
ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram 
de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar 
el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
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 Silice  II/A-D 

Ciment pòrtland amb Putzolana 
 

 II/A-P 

 II/B-P 

 II/A-Q 

 II/B-Q 

Ciment amb escòries de forn alt 
 

III/A 

III/B 

III/C 

Ciment putzolànic 
 

IV/A 

IV/B 

Ciment compost V/A 
 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense 
contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de 
la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 
29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 
comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.  
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UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de 
productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de 
productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades 

atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe 

resistent 
- 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  
 



29                          Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2   

 

 

Joan Escalé Estrada – Lluís Piqué Sancho, arquitectes 

OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe 
de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació 
i, si es el cas, d'assaigs complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la 
documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 

1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del 

distintiu.  
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per 
comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi 
per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments 
d'anteriors remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i 
procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres 
mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i 
químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es 
correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els 
requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que 
contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 
de la RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues 
mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues 
mostres són satisfactoris.  
 
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.  
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):  
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- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2  
Temps d'inici d'adormiment:  
- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts 
- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts 
- Guix de designació C6:  > 20 minuts  
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de designar de la següent 
manera:  
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1 
- Referència a la norma EN 13279-1 
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1 
- Resistència a compressió  
 

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix 
laminat s'han de designar de la següent manera:  
- Mitjançant l'expressió 'adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con aislamiento 

térmico/acústico o placas de yeso laminado' 
- Referència a la norma EN 14496  
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix 
laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, 
l'albarà o el certificat subministrat amb el producte amb les següents indicacions:  
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Data de fabricació i/o data de caducitat 
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ:  
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: 
Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 2: 
Métodos de ensayo.  
 

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante 
térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o 
per a compartimentació davant del foc en edificis, 
 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per a la protecció contra el foc 
d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Tots:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o 
per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
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El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera 
visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació com a mínim:  
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 13279 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:  

- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe  
- Reacció al foc 
- Aïllament directe al soroll aeri 
- Resistència tèrmica  

- Característiques a les que s'aplica l'opció 'Prestació No Determinada' (PND) 
- Com alternativa la designació normalitzada  

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Adherència, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. 
Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: 
Adherència:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera 
visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació com a mínim:  
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:  

- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe  
- Resistència a l'esforç tallant 
- Reacció al foc 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Resistència a flexió 
- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva documentació sobre 

l'ús previst  
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable 
- Com alternativa la designació normalitzada  

 

OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament.  
Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats 
per un laboratori acreditat:  
- Aigua combinada: (UNE 102032) 
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032) 
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037) 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032) 
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2) 
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2) 
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2) 
- Índex de puresa: (UNE 102032)  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran 
aquests assaigs sobre el material rebut.  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, 
es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la norma europea UNE-EN 
13279-2.  
 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ:  
No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, 
sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà 
tot l'aplec i es faran tots els assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a l'obra.  
 
B053 - CALÇS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0532310. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids de calci amb 
o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Calç aèria càlcica (CL):  

- Hidratada en pols: CL 90-S 
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL  

- Calç hidràulica natural (NHL):  
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2 
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5  

 

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:  
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90  
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5  
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2  
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4  
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80  
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols:  

- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm  

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%  
 

CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:  
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència adequada a 
l'ús destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.  
 

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2  
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15  
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5:  

- Als 7 dies: >= 2 MPa 
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa  
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Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:  
- Inicial: > 1 h 
- Final:  

- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h  

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%  
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm  
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm   
 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma UNE-EN 459-
2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o mecànics que 
permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les 
seves característiques.  
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. 
Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel 
subministrador.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.  
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.  
 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la 
fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.  
A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:  
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de calç 
- Identificació del vehicle de transport 
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- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la 

homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:  
- Numero identificador del organisme notificat 
- Nom i adreça del fabricant 
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
- Numero del certificat de conformitat 
- Referència a l'UNE EN 459-1 
- Descripció del producte 
- Informació sobre els requisits essencials.  

Al full de característiques hi ha de figurar al menys:  
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de calç 
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat  
 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els valors declarats 

pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides.  
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar que es 

realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:  
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxid de carboni 
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 
- Mida de partícula  

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant un 
període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions 
atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es realitzaran els 
següents assaigs:  
- Contingut de diòxid de carboni 
- Mida de partícula  

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF. 
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.  
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per realitzar els 
assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en 
recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec.  
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o 
aglomerat.  
 
B05B - CIMENTS NATURALS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B05B1001. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior d'un 5%, com a 
màxim, de substàncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309.  
Es consideren els següents tipus:  
- Ciment natural lent (CNL) 
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- Ciment natural ràpid (CNR)  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8).  
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8).  
Residus màxims (UNE 80122):  
- Tamís 0,16 (UNE 7050):  <= 17% 
- Tamís 0,08 (UNE 7050):  <= 35%  
Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3):  
- Ciment natural ràpid:  1 min 
- Ciment natural lent:  10 min  
Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3):  
- Ciment natural ràpid:  8 min 
- Ciment natural lent:  120 min  
Resistència a compressió (UNE 80116): 
 

Temps CNR4 CNR8 CNL8 

1 h 0,5 N/mm2 1 N/mm2 --- 

6  h 1 N/mm2 2 N/mm2 0,8 N/mm2 

7  dies 2 N/mm2 5,2 N/mm2 5 N/mm2 

28  dies 4 N/mm2 8 N/mm2 8 N/mm2 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Data de subministrament  
- Identificació del vehicle de transport  
- Quantitat subministrada  
- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309  
- Referència de la comanda  
En els sacs han de figurar les dades següents:  
- Referència a la norma UNE 80309  
- Pes net  
- Designació i denominació del ciment  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Dates de producció i d'ensacat del ciment  
- La inscripció 'No apte per a estructures de formigó'  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los cementos naturales.  
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B064300C. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 
d'abril.  
 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, 
la següent informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
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- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i 
resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i 
relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que 
aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum 
de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del 
pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment 
s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de 
la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat 
els valors resultants de la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del 
formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid 
(CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a 
ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 

II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, 

CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 

197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de 

mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 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 



37                          Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2   

 

 

Joan Escalé Estrada – Lluís Piqué Sancho, arquitectes 

- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  

 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
 

Assentament con d’Abrams (mm) Condicions 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 màxima del granulat (mm) Contingut mínim de 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 
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- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  
- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent 
tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 

mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el 
ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la 
proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  
- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
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- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada 
es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a 
compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries 
de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs 
si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà 
l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control 
de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2  
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2  
- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la 
mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los 
per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament 
del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a 
control i calculant el valor de la resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres  
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a 
compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar 
estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació 
amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència 

(UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE 
EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats 
del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram 
de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions 
necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents 

assaigs:  
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
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- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)  
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels 
resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 
- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els 
assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N 
pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan 
xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen 
per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència 
certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on:  
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient:  
Coeficient:  
- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de 
forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del 
mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica 
dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
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Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de 
la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la 
pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per 
excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la 
pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut 
d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el 
formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes 
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes 
sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual 
sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.  
- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a 
tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a 
l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram 
de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a 
càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del 
qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les 
provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima 
resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un 
coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
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 
B065760B. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 
d'abril.  
 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de l'EHE-08.  
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La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, 
la següent informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i 
resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i 
relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que 
aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum 
de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del 
pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment 
s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de 
la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat 
els valors resultants de la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del 
formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid 
(CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a 
ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 

II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, 

CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 

197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de 

mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  
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- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  

 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
 

Assentament con d’Abrams (mm) Condicions 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 màxima del granulat (mm) Contingut mínim de 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:  
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- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  
- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent 
tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 

mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el 
ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la 
proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  
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- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada 
es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a 
compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries 
de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs 
si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà 
l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control 
de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2  
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2  
- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la 
mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los 
per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament 
del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a 
control i calculant el valor de la resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres  
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a 
compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar 
estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació 
amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència 

(UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si 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  
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- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents 
assaigs:  
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)  
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels 
resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 
- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els 
assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N 
pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan 
xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen 
per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència 
certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on:  
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient:  
Coeficient:  
- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de 
forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del 
mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 



47                          Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2   

 

 

Joan Escalé Estrada – Lluís Piqué Sancho, arquitectes 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica 
dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de 
la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la 
pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per 
excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la 
pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut 
d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el 
formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes 
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes 
sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual 
sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.  
- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a 
tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a 
l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram 
de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a 
càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del 
qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les 
provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima 
resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un 
coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el 
camió controlat.  
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0715200,B071S100,B0715100. 
 

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  en afegir-li aigua forma 
una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i 
horitzontal amb acabat porós.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, 
utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per 
a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de 

barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius 

orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu 

enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components.  
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).  
 

ADHESIU CIMENTÓS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
 

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
 

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
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Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  
 

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació 
epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i 
superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  
 

MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta 
resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.  
Granulometria:  0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  
 

MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a 
fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor 

que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al 

valor que figura especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel 
fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent:  
- Característiques dels morters frescos:  

- Temps d'us (EN 1015-9) 
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  

- Característiques dels morters endurits:  
- Resistència a compressió (EN 1015-11) 
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
- Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)  

- Característiques addicionals per als morters lleugers:  
- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:  
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  

- Reacció davant del foc:  
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  
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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 
 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
 

MORTER DE RAM DE PALETA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.  
 

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos per a la construcció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol  
- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a 

ser aplicat 
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
- Mètode d'aplicació 
- Temps obert 
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
- Àmbit d'aplicació  

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de 
fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions 
predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat 
(concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
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- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol  
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES:  
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter  
 

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les 
exigències del plec de condicions.  
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del 
morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 
4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.  
 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les 
condicions exigides.  
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element 

corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.  
 
B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0818110. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el 
moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen 
modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, 
propietats habituals o del seu comportament.  
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden 
ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques 
especials.  
S'han considerat els elements següents:  
- Colorant  
- Additius per a formigó:  

- Inclusor d'aire 
- Reductor d'aigua/plastificant 
- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 
- Retenidor d'aigua 
- Accelerador d'adormiment 
- Hidròfug 
- Inhibidor de l'adormiment  

- Additius per a morters:  
- Inclusor d'aire/plastificant 
- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat  

- Addicions:  
- Cendres volants 
- Fum de silici 
- Escòria granulada  
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ADDITIUS:  
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que 
no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.  
Ha de tenir un aspecte homogeni.  
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.  
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel fabricant  
Característiques complementàries:  
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant  
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):  

- D >= 1,10:  ± 0,03 
- D <= 1,10:  ± 0,02  

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):  
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T  

- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant  
 

ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:  
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de complir les 
condicions de l'UNE EN 934-2 .  
Limitacions d'ús d'additius  
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 

ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant  
 

ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:  
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir 
fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen per millorar el comportament envers les 
gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant l'adormiment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5%  
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-

EN 12390-3):  >= 75%  
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.  
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.  
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.  
Característiques complementàries:  
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres  
 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per 
objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una 
mateixa quantitat d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%  
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 

(UNE-EN 12390-3):  >= 110%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
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ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del 
formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar 
considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:  

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%  
- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):  

- 1 dia:  >= 140%  
- 28 dies:  >= 115%  

- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:  
- Consistència:  

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
- Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm  

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de l'addició, no ha de 
ser inferior a la consistència inicial  

- Resistència a compressió a 28 dies >= 90% 
- Contingut en aire <= 2% en volum  

 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:  
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.  
Característiques essencials:  
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-

EN 12390-3):  >= 80%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:  
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funció 
principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.  
Característiques essencials:  
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-

EN 12390-3):  >= 85%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per 
objecte retardar l'inici de l'adormiment.  
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui 
la mateixa que sense l'additiu.  
Característiques essencials:  
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  

- Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
- Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-
3):  
- 7 dies:  >= 80% 
- 28 dies:  >= 90%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Reducció d'aigua:  >= 5%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el 
procés d'adormiment.  
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció desitjada d'additiu.  
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les 
condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també en relació a 
la durabilitat de l'obra.  
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.  
Característiques essencials:  
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- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  
- Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 
- Final d'adormiment (a 5°C):  <=60%  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-
3):  
- 28 dies: >= 80% 
- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):  
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
 

ADDITIUS PER A MORTERS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant  
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant   
 

ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:  
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per incorporació en el pastat, 
d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de 
l'enduriment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
- Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3% 
- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

Característiques complementàries:  
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8%  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  
 

ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de 
l'adormiment.  
Característiques essencials:  

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
- Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A% 
- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  
Característiques complementàries:  
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig amb additiu  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  
 

COLORANT:  
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el 
pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.  
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no ha d'alterar 
el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del formigó.  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 

ADDICIONS:  
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda permesa l'addició 
simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum de silici no superi <=10% del pes del 
ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum de silici) no superin <=20% del pes total del ciment  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants com addició 
en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del pes del ciment  
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o fum 
de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del 
pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de ciment.  
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Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del tipus CEM I  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 

CENDRES VOLANTS:  
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents de la 
combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són arrossegades pels 
gasos del procés i recuperat per precipitació electrostàtica o per captació mecànica.  
Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a les característiques 
ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment 
tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE 83414-EX), i el formigó haurà de disposar d'un certificat de garantia 
segons l'article 81º de l'EHE.  
Resultats segons la UNE-EN 450-1:  
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:  
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1%  
(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm)  
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0%  
Característiques físiques:  
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 
- Índex d'activitat (EN 196-1):  

- A 28 dies:  > 75% 
- A 90 dies:  > 85%  

- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm  
L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de calci lliure supera l'1%, 
sense passar del 2,5 %  
Toleràncies:  
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3  
- Pèrdua al foc:  + 2,0%  
- Finor:  + 5,0% 
- Variació de la finor:  ± 5,0%  
- Contingut de clorurs:  + 0,01%  
- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1%  
- Contingut SO3:  + 0,5%  
- Estabilitat:  + 1,0 mm  
- Índex d'activitat:  - 5,0%  
 

FUM DE SILICI:  
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té per objecte millorar la seva 
treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb 
carbó en forns elèctrics d'arc, del que s'obté silici i ferrosilici.  
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre i quan quedin 
garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit.  
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85%  
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10%  
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5%  
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95%  
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100%  
Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum  
 

ESCÒRIA GRANULADA:  
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la confecció de formigons.  
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).  
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.  
No ha de contenir sulfurs oxidables.  
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:  
- Terrossos d'argila: 1% 
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): 

0,50 
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la  
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Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de 
sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):  
- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
 

ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:  
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20  
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:  
- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25%  
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:  
 

Tamís UNE % Acumulatiu de granulats que hi passen              

5 95 - 100              

2,5 75 - 100              

1,25 45-80              

0,40 13 - 35              

0,16 3 - 14              

0,08 1 - 10              

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:  
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.  
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per 
factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.  
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS  
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.  
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm d'amplària.  
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:  
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions 
granulomètriques.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
 

ADDITIUS PER A MORTERS:  
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para 
albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
 

ADDICIONS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad.  
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios de conformidad.  
 

ÚS PER A FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a morter per a ram de paleta, 
 - Productes per a formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del 
fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.   
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; 
també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o 
químiques del formigó o morter.   
La documentació ha d'incloure també:  
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi 
ha de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari 
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament  
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)  
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides 
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma EN 934-2 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas  

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)  
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
ZA.3  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas 
- Referència a la norma EN 934-3 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas  
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:  
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del 
fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.   
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; 
també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o 
químiques del formigó o morter.   
La documentació ha d'incloure també:  
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
A la fulla de subministrament hi ha de constar:  
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Identificació del peticionari 
- Data d'entrega 
- Designació de l'additiu 
- Quantitat subministrada 
- Identificació del lloc de subministrament  
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a formigons, morters i pastes:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, 
on hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades 
- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres volants 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari 
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament  
La documentació ha d'incloure també:  
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 450-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1  
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 13263-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1  
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OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d'acord a les 

condicions exigides.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de 
poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
 

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs 
identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  
 

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar l'assaig de 
quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7).  
 

OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs 
identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  
 

OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs 
identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  
- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)  
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)  
- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)  
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  
- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)  
- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)  

 

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs 
identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)  
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  
- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)  

 

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs 
identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a l'EHE-08 en addició 
de fums de sílice.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:  
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació documental 
de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les 
especificacions contemplades en projecte i en l'article 29º de l'EHE.   
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels 
elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un 
laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de 
l'EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE 
EN 934-2.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:  
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el corresponent certificat 
de garantia del fabricant.  
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista dels resultats dels 
assaigs previs realitzats.  
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels 
elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un 
laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de 
l'EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE 
EN 934-2.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:  
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec.  
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la verificació documental 
de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les 
especificacions contemplades en projecte i en l'article 30º de l'EHE.   
 
B09 - ADHESIUS 
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0907200. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.  
S'han considerat els tipus següents:  
- En dispersió aquosa 
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè  
 

EN DISPERSIÓ AQUOSA:  
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.  
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.  
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3  
Contingut sòlid:  Aprox. 70%  
Rendiment:  250 - 350 g/m2  
 

AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:  
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.  
No ha de de ser inflamable ni tòxic.  
Densitat:  1,01 g/cm3  
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2  
Temperatura de treball:  >= 5°C  
 

EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:  
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers.  
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3  
Contingut sòlid:  84 - 86  
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2  
 

DE POLIURETÀ BICOMPONENT:  
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.  
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.  
 

DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):  
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser mesclades 
amb un isocianat.  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, pallofes ni 

dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h  
Resistència química de la pel·lícula seca:  
- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies  
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PVC:  
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.  
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.  
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min  
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2  
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2  
 

DE RESINES EPOXI:  
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC.  
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts.  
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.  
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h  
 

BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:  
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer acrílic en 
dispersió.  
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.  
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68  
Toleràncies:  
- Densitat:  ± 0,1%  
- Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3%  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En envasos hermèticament tancats.  
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'assecat 
- Rendiment  
Per adhesius de dos components:  
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla  
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:  
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid  
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.  
Temperatura d'emmagatzematge:  
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C  
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data de 
fabricació.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
 
 
 



Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2 62 

 

B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A14200. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filferro d'acer  
- Filferro d'acer galvanitzat  
- Filferro d'acer plastificat  
- Filferro recuit  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  
 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, 
no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 
37-506.  
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):  
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2  
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  
 

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per 
extrusió o sinterització.  
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.  
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.  
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  
Resistència a la tracció:  
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:  
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles  
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

FILFERRO D'ACER:  
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  
 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. 
Caracterisicas generales.  
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.  
 

FILFERRO PLASTIFICAT:  
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre 
el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).  
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B0A3 - CLAUS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A31000. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Gafes de pala i punta  
- Claus d'impacte  
- Claus d'acer  
- Claus de coure  
- Claus d'acer galvanitzat  
- Tatxes d'acer  
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els 
bastiments amb les parets.  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-
035 i UNE 17-036.  
 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres 
imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
Toleràncies dels claus i tatxes:  
- Llargària:  ± 1 D  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  
 

CLAUS I TATXES:  
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  
 
B0A6 - TACS I VISOS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A62F90,B0A6A901. 
 

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 tipus següents:  
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i 

tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  
Cementació del vis:  > 0,1 mm  
 

TAC QUÍMIC:  
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.  
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.  
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem 
lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.  
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm  
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
> 20°C: 10 min 
10°C - 20°C20 min 
0°C - 10°C: 1 h  

- 5°C - 0°C: 5 h  
 

VOLANDERES:  
Diàmetre interior de la volandera:  
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta 
col·locació en capses, on han de figurar:  
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
B0AA - ANCORATGES ESPECIALS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0AA0605. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Material necessari per a la realització d'empernatges.  
S'han considerat els tipus de material següents:  
- Ancoratges metàl·lics de 25 a 63,5 mm de diàmetre, amb cargol i volandera quadrada de 200x200 mm 
- Ancoratge de ciment i additius 
- Ancoratge de resines epoxi de curat mig 
- Tac per a ancoratge metàl·lic de 50 cm de llargària  
 

ANCORATGE METÀL·LIC:  
Ancoratge format per una armadura d'acer corrugat, una volandera i un cargol roscat en un dels extrems.  
La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les mateixes característiques 
que l'acer de l'armadura.  
La tela metàl·lica ha de tenir una secció i un pas de malla constant i uniforme.  
S'utilitzarà preferentment el tipus ancorat químicament en tota la longitud (UNE 22782), encara que són 
admissibles altres tipologies en cas d'empernatges provisionals, com ara, perns d'ancoratge puntual (UNE 22781) o 
per fricció.  
La part exterior de la barra d'acer ha d'estar roscada en una llargària >= 10 cm.  
L'extrem de la barra d'acer que queda introduït en el terreny ha de ser bisellat.  
Límit elàstic de l'acer:  >= 460 N/mm2  
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ANCORATGE DE CIMENT I ADDITIUS:  
Ancoratge format per un morter de ciment i additius especials, acceleradors i expansius, en cartutx cilíndric de 
diàmetre variable i amb un embolcall de paper permeable que permet la hidratació per immersió en aigua.  
El diàmetre utilitzat ha de ser segons el diàmetre del pern i el de la perforació.  
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 25 de D i una perforació:  
- Entre 33 i 37 mm:  28 mm 
- Entre 37 i 39 mm:  31 mm 
- Entre 39 i 43 mm:  35 mm  
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 32 de D i una perforació:  
- Entre 36 i 39 mm:  28 mm 
- Entre 39 i 43 mm:  31 mm 
- Entre 43 i 47 mm:  35 mm  
Temps d'hidratació per immersió:  < 2,5 min  
Inici de l'enduriment:  < 15 min  
Resistència a la tracció:  
- Al cap de 3 h a 10°C:  >= 50 kN/m 
- Al cap de 24 h a 10°C:  >= 150 kN/m  
 

ANCORATGE DE RESINES EPOXI:  
Ancoratge format per un cartutx amb resines epoxi de dos components separats entre ells per una làmina de 
plàstic.  
Els dos components del cartutx han de ser una formulació tixotròpica de resina de polièster i un catalitzador.  
Quan es barregen tots dos components comença la cura i l'enduriment de la resina.  
Inici de l'enduriment (Ti):  20 <= Ti <= 45 s  
Final de l'enduriment (Tf):  3 <= Tf <= 5 min  
Resistència a la tracció:  
- Al cap de 15 min:  >= 50 kN/m 
- Al cap de 3 h:  >= 150 kN/m  
 

TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:  
El diàmetre del tac ha de ser segons el diàmetre del pern que s'ha d'utilitzar.  
El disseny del tac ha de ser l'adient per a proporcionar l'adherència suficient de l'ancoratge.  
No ha de tenir defectes superficials que impideixin la seva correcta utilització.  
 

PLACA DE REPARTIMENT I ELEMENTS DE FIXACIÓ:  
La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les mateixes característiques 
que l'acer de l'armadura. 
La placa de repartiment ha de ser quadrada, de 20 cm. de costat i 6 mm. de gruix com a mínim. Ha de resistir, sense 
punxonar-ne, una força axial, puntual i compressiva de 15 t. 
Ha de tenir una abonyegadura esfèrica similar a la definida a la norma UNE 22783. 
La femella ha de ser hexagonal de 25 mm. de longitud de rosca. Complirà les característiques geomètriques 
indicades a l'UNE 22784. Les volanderes estaran d'acord a l'UNE 22785.  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

ANCORATGE DE RESINES EPOXI I TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:  
Subministrament: Empaquetats en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, a temperatura inferior a 30°C i no exposats a cops ni impactes.  
 

ANCORATGE DE CIMENT:  
Subministrament: Empaquetats en bosses de plàstic totalment impermeables.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 

ANCORATGE METÀL·LIC:  
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb la placa i la rosca corresponent per a cada ancoratge.  
Emmagatzematge: 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 
 

ANCORATGE METÀL·LIC:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 

ANCORATGE DE CIMENT O ANCORATGE DE RESINES EPOXI O TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual dels empernats en cada subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert 
en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Recepció de certificats de qualitat dels materials auxiliars: cartutxos de ciment o resina, plaques, femelles, etc... on 
es garanteixin les condicions exigides al plec.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Cada 10 t de material es realitzarà un assaig de tracció (UNE 7474-5) (1 proveta) amb  determinació del límit 

elàstic, càrrega i allargament en trencament.  
- Comprovació de les característiques geomètriques en un 10 % dels empernatges rebuts.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'utilitzaran materials que no s'acompanyin amb el corresponent certificat de qualitat on es garanteixi el 
compliment de les especificacions indicades.  
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-se realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-
EN 10021 i UNE-EN 10025-2, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós 
resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es 
rebutjarà.  
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça 
incorrecta i s'augmentarà el control 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.  
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0B2N210,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:  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en 
gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg 
de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.  
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el 

diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
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- Aptitud al doblegat:  
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o 

fissures 
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar 

trencaments o fissures  
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
 

 

 C Ceq S P Cu N 

 % màx % màx % màx % màx % màx % màx 
Colada 0,22 0,050 0,050 0,050 0,800 0,012 
Producte 0,24 0,052 0,055 0,055 0,850 0,014 

 

Ceq = Carboni equivalent 
 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en 
un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de 

la norma UNE-EN 10080.  
- Característiques mecàniques de les barres:  

- Acer soldable (S)  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%  

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%  

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08  

 

Designació  Límit elàstic fy 
N/mm2 

Càrrega unitària Allargament al 
trencament fs 

N/mm2 

Relació fy/fs 

B 400 S   > 400 > 440 > 14 % > 1,05 

B 500 S   > 500 > 550 > 12 % > 1,05 

B 400 SD   > 400 > 480 > 20 % > 1,20 

     < 1,35 

B 500 SD   > 500 > 575 > 16 % > 1,15 

     < 1,35 
 

- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura.  
Toleràncies:  
- Massa:  

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de 
l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar 
la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
Generalidades.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe 
tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals 
<= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la 
informació següent:  
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on 
s'ha d'incloure la informació següent:  
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència 

mitjançant l'assaig de la biga  
- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles  

 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma 
EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de 

que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions 
contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó 
armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà 
efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08  
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer 

subministrat:  
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- Subministrament < 300 t:  
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, 

fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:  
- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu 

fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega 
màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per 

persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà 
una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs 
mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de 
colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, 
realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de 
producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. 

Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:  
- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura  

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la 
presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i 
realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la 
presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i 
realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en 
obra:  
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques 

mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en 
cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les 
comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  
- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives 

des de la mateixa instal·lació de ferralla 
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a 
cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no 
s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les 
combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció 
sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat 
desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es 

determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les 
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característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la 
corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les 
armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que 
l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions 
observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte 
a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes 
a l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les 

evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si 
l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que 
es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del 
procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El 
control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense 
marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de 
producte.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin 
resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els 
assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a 
produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es 
compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de 
mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions 
d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini 
una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la 
corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti 
defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la 
remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  
 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0B34234. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Malla electrosoldada  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en 
gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg 
de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.  
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el 

diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  
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- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o 
fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
 

 

 C Ceq S P Cu N 

 % màx % màx % màx % màx % màx % màx 
Colada 0,22 0,050 0,050 0,050 0,800 0,012 
Producte 0,24 0,052 0,055 0,055 0,850 0,014 

 

Ceq = Carboni equivalent 
 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en 
un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 

FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles 
electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d'elements de 
connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques mecàniques:  

- B 500 T  
- Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
- Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
- Allargament al trencament:  >= 8% 
- Relació f/fy:  >= 1,03  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 

MALLA ELECTROSOLDADA:  
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de 
diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte 
queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra.  
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós.  
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i 

sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers  
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o 
filferros.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un dels elements 

aparellats, en malles dobles)  
- Diàmetres relatius dels elements:  

- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx  
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)  

- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds  
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)  
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- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm  
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  25 mm  
Toleràncies:  
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de 
l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar 
la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
Generalidades.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe 
tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals 
<= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la 
informació següent:  
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on 
s'ha d'incloure la informació següent:  
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència 

mitjançant l'assaig de la biga  
- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles  

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:  
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura  
 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma 
EHE-08. 
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- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de 

que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions 
contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó 
armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà 
efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08  
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer 

subministrat:  
- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, 
fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu 

fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega 
màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per 

persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà 
una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs 
mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de 
colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, 
realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de 
producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. 

Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:  
- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura  

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la 
presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i 
realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la 
presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i 
realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en 
obra:  
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques 

mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, 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 
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qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no 
s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les 
combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció 
sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat 
desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es 

determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les 
característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la 
corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les 
armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que 
l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions 
observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte 
a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes 
a l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les 

evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si 
l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que 
es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del 
procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El 
control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense 
marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de 
producte.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin 
resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els 
assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a 
produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es 
compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de 
mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions 
d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini 
una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la 
corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti 
defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la 
remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  
 
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%  
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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  
 

Classe Gruix nominal (mm) 

 < 50 50 a 75 >75 

 Tolerància (mm) 

T1 + 3 + 4 + 6,3 

T2 + 2 + 3 + 5,2 

T3 + 1,5 + 1,5 + 1,5 

- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
B0D3 - LLATES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D31000. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
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 
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- 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  
 

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.  
 
B0D6 - PUNTALS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D6A901,B0D629A0. 
 

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  
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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: 
 

Alçaria muntatge Llargària del puntal 

3 m 3,5 m 4 m 4,5 m 5 m 

2 m 1,8 T 1,8 T 2,5 T - - 

2 ,5 m 1,4 T 1,4 T 2,0 T - - 

3 m 1 T 1 T 1,6 T - - 

3,5 m - 0,9 T 1,4 T 1,.43 T 1,43 T 

4 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. 
 

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  
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  
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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 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0DFV001. 
 

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:  
- 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%  
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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 
B0DZ4000. 
 

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 elements següents:  
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3' de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3' de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no 
han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a 
resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a 
conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de 
compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les 
tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF 
certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció 
amb els àlcalis del ciment   
 

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  
 

FLEIX:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Amplària:  >= 10 mm  
Gruix:  >= 0,7 mm  
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  
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DESENCOFRANT:  
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.  
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.  
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir 
l'aplicació de revestiments.  
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a 
treballar de forma solidària.  
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de 
produir efectes perjudicials al mediambient  
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes 
sobre el formigó, abans de la seva aplicació  
 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.  
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més 
desperfectes que els deguts als usos adequats.  
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.  
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no 
permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  
 

BASTIDES:  
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.  
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions.  
 

DESENCOFRANT:  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0F11230,B0F1D2A1,B0F11252. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, 
murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent:  
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 1000 

kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se 

inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses 
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- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el 
conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets 
de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme 
en fracturar-se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de 

categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva 

categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de 

forma homogènia:  
- Peces amb <= 1,0%:  A1 
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 

funció de la categoria.  
- D1:  <= 10% 
- D2:  <= 5% 
- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i 
la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara 
vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 
24 h.  
 
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin 

d'anar revestides amb un lliscat:  



Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2 82 

 

- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 
especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  
 

PECES HD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 
especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que 
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, 
fertilitzants, greixos, etc.).  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada 
amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió 
declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor 
característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
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- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
- Referència a la norma EN 771-1 
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

 

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert 
en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el 
valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 
772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons 
UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la 

compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es 
realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades.  
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 
1,64 s, essent:  
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del 
mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  
- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.  
 

B0F7 - MAONS FORADATS SENZILLS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0F79240. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, 
murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent:  
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 1000 

kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se 

inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses 
- Peces calades 
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- 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.  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme 
en fracturar-se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de 

categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva 

categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de 

forma homogènia:  
- Peces amb <= 1,0%:  A1 
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 

funció de la categoria.  
- D1:  <= 10% 
- D2:  <= 5% 
- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i 
la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara 
vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 
24 h.  
 

PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin 

d'anar revestides amb un lliscat:  
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- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 
especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  
 

PECES HD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 
especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que 
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, 
fertilitzants, greixos, etc.).  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada 
amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió 
declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor 
característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
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- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
- Referència a la norma EN 771-1 
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

 

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert 
en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el 
valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 
772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons 
UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la 

compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es 
realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades.  
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 
1,64 s, essent:  
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del 
mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  
- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.  
 

 
B0F9 - PECES CERÀMIQUES PER A SOLERES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0F98540. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Encadellat amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, 
eventualment, d'altres matèries.  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir les cares longitudinals amb un disseny que garanteixi la transmissió dels esforços de flexió de les 
peces col·locades de costat.  
Ha de tenir una textura uniforme i ha d'estar suficientment cuit, la qual cosa s'ha d'apreciar pel so agut en ser 
colpejat i per l'uniformitat de color en fracturar-se.  
Ha de tenir forats a la testa.  
Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la 
dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni han de provocar més escrostonaments dels 
admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix.  
Llarg:  >= 50 cm  
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Càrrega admisible a flexió (UNE 67042):  >= 1,25 kN  
Fissures: nombre màxim de peçes afectades d'una mostra de 6 unitats: 1  
Toleràncies:  
- Llarg (UNE 67044):  ± 1,5% llarg  
- Ample (UNE 67044):  ± 2% ample  
- Gruix (UNE 67044):  ± 2 mm  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que 
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, 
fertilitzants, greixos, etc.).  
 

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 67041:1988 Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y especificaciones.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  
 
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 (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, 
murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent:  
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 1000 

kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se 

inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, 
eventualment, d'altres matèries.  
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el 
conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets 
de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme 
en fracturar-se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25% 
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- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de 

categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva 

categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de 

forma homogènia:  
- Peces amb <= 1,0%:  A1 
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 

funció de la categoria.  
- D1:  <= 10% 
- D2:  <= 5% 
- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i 
la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara 
vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 
24 h.  
 

PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin 

d'anar revestides amb un lliscat:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  
 

PECES HD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 
especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
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Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que 
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, 
fertilitzants, greixos, etc.).  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada 
amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió 
declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor 
característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
- Referència a la norma EN 771-1 
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

 

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert 
en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
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material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el 
valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 
772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons 
UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la 

compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es 
realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades.  
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 
1,64 s, essent:  
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del 
mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  
- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.  
 
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 
B15Z1500,B151K050,B1511215. 
 

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 solidària, 
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 béns 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 ús de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives  
 

CONDICIONS GENERALS:  
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilització, 
proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador i fixada amb solidesa 
en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:  
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix  
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els següents extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
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- 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 referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips 
de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de 
Seguretat:  
- Prevenció integrada: Els elements constitutius 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 influència 
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 incidènciaa 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 presència 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, 
construïts 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 ppèrdua patrimonial per 
a l'empresa, per fuites o trencades. 

- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es 
produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni 
de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus 
sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la 
salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de 
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització 
dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, 
com nocius per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i mitjans de 
treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procés 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.  
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Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin 
efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de 
protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment 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 és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus 
components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia 
de qualitat del fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s'ha realitzat 
una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:  
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc 

(normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).  
 

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.  
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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 
 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica.  
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002.  
 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B44Z5011. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 

S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, 

S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 

segons UNE-EN 10210-1  
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 

UNE-EN 10219-1  
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP 

o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Amb soldadura  
- Amb cargols  
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada a la 
corrosió atmosfèrica):  
- Una capa d'emprimació antioxidant  
- Galvanitzat  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  
 

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer 
utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions 
tècniques de subministrament següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 

10025-5  
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes:  
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
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- 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 tècniques de 
subministrament següents:  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1  
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2  
 

PERFILS CONFORMATS EN FRED:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer 
utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 
subministrament del producte de partida.  
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162.  
 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de 
ser equivalent a la del material base.  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de 
soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la 
soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer.  
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius 
adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No 
s'han d'introduir soldadures addicionals.  
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les 
toleràncies establertes.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les 
soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona 
tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada 
component del metall base.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada abans de 
fer la següent.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un 
raspall.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del 
DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE 
per a obres d'enginyeria civil.  
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.  
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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 l'EAE  
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint 
les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha 
de facilitar el muntatge i les inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.  
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament 
de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:  
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.  
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han 
d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent:  
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que 
proporcioni un acabat equivalent.  
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 
del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i 
posterior oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.  
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el 
contacte íntim de les peces d'unió.  
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al 'collat a 
tocar' sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels 
cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per 
als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat 
mínim, s'afluixin.  
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el 
procediment automàtic no es pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no 
queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha 
de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  
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El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les 
martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3  
 

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.  
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.  
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les 
normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.  
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al 
producte a aplicar.  
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el 
temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient.  
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona 
a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi 
inspeccionat la unió.  
 

PERFILS GALVANITZATS:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui.  
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.  
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.  
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent 
àcid o amb raig escombrador.  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 
següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas 
generales de suministro.  
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de 
suministro de los aceros estructurales no aleados.  
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. 
Parte 1: condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. 
Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias 
dimensionales y de la sección transversal.  
 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  
 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
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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 Prestacions  
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació  
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:  

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 
2 de la norma EN 10025-1 

- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6  
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:  
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent 
informació:  
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l'acer 
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge 

CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar  
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:  
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda, que 

permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable 
als perfils foradats conformats en fred)  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet.  
 

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert 
en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
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Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim sobre 
un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 
10204).  
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:  
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 
- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:  

- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 
- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 
- Sèrie pesada:  e > 40 mm  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.  
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:  

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)  

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:  
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 
- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 
- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)  

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:  
- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)  

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 
2178).  

 

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:  
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.  
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:  
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció (UNE-EN 

ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per 
tal de constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la norma 
UNE-EN ISO 14284.  
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts a les 
UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE 
EN 10025-1.  
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.  
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Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons 
UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels 
contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.  
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça 
incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben 
irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les 
oportunes actuacions segons el resultat.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:  
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.  
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de la 
soldadura.  
 
B5 - MATERIALS PER A COBERTES 
B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
B5ZF - MATERIALS PER A ACROTERIS I GÀRGOLES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B5ZFU049. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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%  
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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  

 

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.  
 
B5ZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B5ZZJLPT. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per ancoratge  
- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de coberta  
- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a fixació de taulonet de 

suport de carener  
- Peça de suport per a bonera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtinguda per laminat en fred i 

sotmesa a un procés continu de galvanitzat en calent, amb un forat de 105x105 mm  
- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un tub soldat a una 

base de 40x40 cm  
- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm de gruix, soldat a 

una platina d'acer galvanitzat per a ancoratge  
- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma  
- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom plisat  
- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula  
- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix soldada a una volandera 

formada per un rodó d'acer galvanitzat  
 

PEÇA DE PLANXA:  
El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa que ha d'anar recolzat 
sobre la paret.  
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.  
Les arestes han de ser rectes i escairades.  
El gruix de la planxa ha de ser constant.  
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.  
 

PECES D'ACER GALVANITZAT:  
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions 
superficials.  
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5.  
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5  
 

PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:  
Toleràncies:  
- Desenvolupament:  ± 3 mm  
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- 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 de la peça (mm) Diàmetre del junt (mm) Gruix del junt (mm) 

Vis: Plom i ferro 5,4 24 --- 

5,5 24 >10 

6,5 27 --- 

Vis: Metall i goma --- 53 metall >7 metall 

--- 50 goma >10 goma 

6,5 27 --- 

Clau: plom --- >20 exterior >2 

--- >15 exterior >5 
 

SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC:  
El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació uniformement distribuïts.  
Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de coberta.  
El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament sobre l'element de 
suport.  
Amplària de la vessant de plom:  120 mm  
Secció de la ventilació:  >= 100 cm2/m  
 

GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA:  
La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre fixar-se al suport.  
Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport.  
Ha de tenir una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials.  
 

REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ:  
La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts.  
El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport.  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 1%  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

PECES D'ACER:  
Subministrament: Empaquetades.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra.  
 

PAPER KRAFT:  
Subministrament: En rotlles.  
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.  
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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 
 

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.  
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B71 - LÀMINES BITUMINOSES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B71190L0,B7119080,B712A0ZA. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització.  
S'han considerat els tipus de làmines següents:  
- LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i acabat antiadherent, sense 

protecció, amb autoprotecció mineral o amb autoprotecció metàl·lica.  
- LAM: Làmina de quitrà modificat amb polímers sense armadura, fabricada per extrussió i calandratge.  
- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic estirè-butadiè-estirè) formades 

por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material antiadherent, sense 
protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).  

- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), formades por una o vàries 
armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb 
autoprotecció (mineral o metàl·lica).  

- LBA: Làmines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures, recobriment bituminos i 
material antiadherent que en una de les seves cares, com a mínim, ha de ser extraïble, sense protecció o amb 
autoprotecció mineral o metàl·lica.  

S'han considerat els tipus d'armadures següents:  
- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i polièster  
- FV: Feltre de fibra de vidre 
- FP: Feltre de polièster 
- PE: Film de poliolefina  
- TV: Teixit de fibra de vidre 
- PR: Film de polièster  
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre  
- TPP: Teixit de polipropilè 
- AL: Alumini  
- NA: Sense armadura  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al material 
impermeabilitzant.  
La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no rectilínies, trencaments, 
esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats)   
Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, amb la finalitat 
d'augmentar la resistència al lliscament del recobriment bituminós i de compensar les dilatacions que experimentin.  
Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment coberta amb una làmina 
protectora d'aquest material, adherit al recobriment bituminós.  
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra mineral uniformement 
repartit, encastat a la làmina i adherit al recobriment bituminós.  
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda perimetral de 8 cm, com a 
mínim, per a possibilitar el solapament.  
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte herbicida o repelent de 
les arrels.  
En les làmines de base oxiasfalt (LO), el material presentat en rotlles no ha d'estar adherit, al desenrrotllar-lo a la 
temperatura de 35°C; ni s'ha de clivellar, al desenrrotllar-lo a 10°C.  
Incompatibilitats:  
- Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb productes de base asfàltica o derivats.  
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- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb productes de base de 
quitrà o derivats.  

 

LÀMINES LBA, LO O LBM:  
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a l'enrotllar-se.  
 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN 
ESTRUCTURES ENTERRADES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-1)  
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1109):  <= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1):  Tolerància declarada pel fabricant en les direccions transversal i 

longitudinal de la làmina  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant  
- Rectitut (UNE-EN 1848-1):  ± 20 mm/10 m  
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant  
- Gruix (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant  
 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir  
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir  
- Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres orgàniques o sintètiques (UNE-EN 1107-1):  <= valor declarat pel 

fabricant  
- Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb autoprotecció metàl·lica (UNE-EN 1108):  

<= valor declarat pel fabricant  
- Envelliment artificial, en làmines que han d'anar col·locades en la capa superior de la membrana (UNE-EN 1296):  

- Làmines amb protecció lleugera superficial permanent:  
- Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1109):  Tolerància declarada pel fabricant  
- Resistència a la fluència a temperatura elevada (UNE-EN 1110):  Tolerància declarada pel fabricant  

- Làmines sense protecció superficial (UNE-EN 1296 métode per exposició perllongada):  Ha de complir  
- Adhesió dels grànuls (UNE-EN 12039):  ± 30% en massa de grànuls  
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 
13501-5.  
 

LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir  

- Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil·laritat 
- Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures enterrades  

- Durabilitat de l'estanquitat front a l'envelliment artificial (UNE-EN 1296, UNE-EN 1928):  Ha de complir  
- Durabilitat de l'estanquitat front a agents químics (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928):  Ha de complir  
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor declarat pel fabricant  
 

LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA:  
El material antiadherent pot ser un film de plàstic o paper siliconat i ha de complir les especificacions de l'UNE 
104206.  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim dues. En cada 
partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en contingui més de dues. Els rotlles han 
d'anar protegits.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 
quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en 
llocs coberts i ventilats.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Làmines autoadhesives:  6 mesos 
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- Resta de làmines:  12 mesos  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para 
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.  
 

LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  
UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad bituminosas incluyendo 
láminas bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y características.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les 
propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:  
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures i 

aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció  
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE 
COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES:  
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la 
informació següent:  
- Data de fabricació  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Llargària i amplària nominals  
- Gruix o massa  
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos  
- Condicions d'emmagatzematge  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13707, tipus d'armadura, tipus de recobriment 
- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a impermeabilització de cobertes:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de Nivell o Classe: 
productes classe F roof, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de Nivell o Classe: 
productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. 
** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una 
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millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 
orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * 
Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora 
en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT 
D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la 
informació següent:  
- Data de fabricació  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Llargària i amplària nominals  
- Gruix o massa  
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13969, tipus d'armadura, tipus de recobriment 
- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al 
foc de Nivell o Classe: F:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al 
foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable 
en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al 
foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors 
d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
 

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert 
en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida la Marca AENOR, d'acord 

amb l'UNE 36530, o en el seu defecte ha de presentar el resultat positiu dels assaigs establerts per aquesta 
norma, realitzats per un laboratori autoritzat, independent del fabricant.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  
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- 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)  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
La presa de mostres del material es realitzarà d'acord amb l'UNE-EN 13416.  
 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES BITUMINOSES NO 
PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el 
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una 
comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests 
resultin satisfactoris.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, 
en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.  
 
B74 - LÀMINES DE PVC 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B741A901. 
 

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 polièster  
 

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 pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir  
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant  
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30%  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les direccions transversal i 

longitudinal de la làmina  
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada pel fabricant  
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant  
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- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir  
- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 
13501-5.  
Toleràncies:  
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10%  
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5%  
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.  
 

LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents:  
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)  
- Làmines per a la construcció d'embassaments i preses (UNE-EN 13361)  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques essencials:  

- Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)  
- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)  
- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)  
- Durabilitat:  

- Oxidació (UNE-EN 14575) 
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)  

- Característiques complementàries:  
- Resistència a l'esquinçament (ISO 34)  
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)  
- Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Gruix (UNE-EN 1849-2)  
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)  
- Allargament (ISO/R 527-66)  
- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)  

- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:  
- Durabilitat:  

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  
- Microorganismes (UNE-EN 12225)  
- Resistència química (UNE-EN 14414)  

- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines d'impermeabilització en túnels 
i obres subterrànies:  
- Reacció al foc  

Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:  
- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)  

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 làmines 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)  
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LÀMINA RESISTENT A LA INTEMPÈRIE:  
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 LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE 
COBERTES:  
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la 
informació següent:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Data de fabricació  
- Identificació del producte  
- Llargària i amplària nominals  
- Gruix o massa  
- 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 número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst  
- Informació sobre les característiques essencials  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les 
propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 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  
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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 impermeabilització de cobertes:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes classe F roof, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. 
** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una 
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 
orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * 
Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora 
en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Dimensions  
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 2+: Declaració de prestacions  
 

OPERACIONS DE CONTROL EN 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 etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
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 geomètriques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament.  
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- 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 les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el 
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una 
comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests 
resultin satisfactoris.  
En cas 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.  
 
B75 - PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS 
B755 - MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B755A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius que donen com a resultat un material adequat per a la 
impermeabilització del suport sobre el qual s'aplica.  
S'ha considerat els tipus següents en funció del sistema d'impermeabilització:  
- Membrana rígida 
- Membrana elàstica 
- Penetració capil·lar 
- Obturació  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
L'aspecte ha de ser uniforme i ha de coincidir amb la descripció proporcionada pel fabricant.   
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
 

MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE MEMBRANA:  
Morter que un cop aplicat forma un revestiment protector continu sobre la superfície del suport.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter amb sistema rígid: monocomponent de base ciment que un cop mesclat amb aigua forma un 

revestiment rígid sobre el suport. 
- Morter amb sistema elàstic: subministrat en dos components, el primer format per una mescla en pols de base 

ciment amb additius, el segon es un component sintètic en forma líquida, la mescla d'ambdós components dóna 
com a resultat un revestiment impermeable elàstic que ha de ser capaç d'absorbir els moviments del suport 
sense que apareguin fissures.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Densitat en pols (EN ISO 2811-1 o EN ISO 2811-2):  ± 3% del valor declarat pel fabricant   
- Identificació dels components:  Ha de complir l'especificat a la Taula 2 de l'UNE-EN 1504-2  
- Vida útil de la mescla (EN ISO 9514):  ± 15% del valor declarat pel fabricant  
- Evolució de l'enduriment en 1, 3 i 7 dies (duresa Shore A o D, EN ISO 868):  ± 3 u del valor declarat pel fabricant 

als 7 dies  
- Consistència de la mescla fresca (EN 1015-3):  20 mm o ± 15% del valor declarat pel fabricant   
- Contingut en aire (EN 1015-7):  ± 2% del valor declarat pel fabricant   
- Densitat aparent de la mescla fresca (EN 12190 i EN 1015-6):  ± 5% del valor declarat pel fabricant   
- Traballabilitat (EN 13395-2):  ± 15% del valor declarat pel fabricant   
- Temps d'enduriment  (EN 13294):  ± 20% del valor declarat pel fabricant   
- Reacció davant del foc:  

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  
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- Retracció lineal, en sistemes rígids de gruix >= 3 mm (EN 12617-1):  <= 0,3%  
- Coeficient de dilatació tèrmica, en sistemes rígids de gruix >= 1 mm (EN 1770):  <= 30 x 10 E-06 K-1  
- Assaig de tall per enreixat en provetes de formigó (EN ISO 2409):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de 

l'UNE-EN 1504-2  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2):  

- Classe I:  < 5 m (permeable al vapor d'aigua) 
- Classe II:  < 50 m i <= 5 m 
- Classe III:  > 50 m (impermeable al vapor d'aigua)  

- Absorció capil·lar i permeabilitat a l'aigua (EN 1062-3):  < 0,1 kg/m2 x vh  
- Adhesió després de la compatibilitat tèrmica, en aplicacions exteriors (EN 13687-1,2,3 i EN 1062-11):  Ha de 

complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2  
- Resistència a la fissuració (EN 1062-7):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2  
- Assaig d'arrancament (EN 1542):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2  
- Resistència al lliscament/derrapatge (EN 13036-4):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2  
- Envelliment artificial, en aplicacions exteriors (EN 1062-11):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 

1504-2  
- Comportament antiestàtic (EN 1081):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2  
- Adhesió al formigó humit (EN 13578):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2  
 

PENETRACIÓ CAPIL.LAR:  
Producte que s'aplica sobre el formigó fresc, els components dels qual reaccionen amb la humitat i en el procés 
d'enduriment, forma una xarxa de cristalls insolubles, expansius i permanents que obturen la xarxa capil·lar del 
material.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Densitat aparent en pols (ISO 2811)  
- Resistència cicles gel-desgel (NBN 05203):  sense deteriorament superficial 
- Fondària de penetració de l'aigua sota pressió (UNE-EN 12390-8)  
 

OBTURACIÓ:  
Producte d'enduriment ultraràpid i elevada adherència apte per al taponament de vies d'aigua, on no es pot aplicar 
un sistema de membrana impermeable.  
Ha de ser resistent als cicles de gel-desgel.  
Ha de ser compatible amb el formigó armat.  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

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.  
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del producte  
- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant. 
- Quantitat, (massa o volum) 
- Data de fabricació i vida mitja 
- Referència del lot 
- Diàmetre màxim dels àrids 
- Instruccions per la mescla i l'aplicació  

- 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 
- Gruix de la capa o dotació, gruix del revestiment 
- Temps obert 
- Temps que cal esperar entre l'aplicació de les diferents capes, en el seu cas 
- Temps que cal esperar des del l'aplicació fins a la posada en servei 
- Àmbit d'aplicació: tipus de suports admesos, usos, pressions d'aigua admissibles 
- Apte per a aigua potable, en el seu cas 
- Resistència a agents químics, en el seu cas  

- Condicions d'emmagatzematge 
- Especificacions de salubritat i seguretat  
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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 
 

MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE MEMBRANA:  
* UNE-EN 1504-2:2005 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas de protección 
superficial para el hormigón.  
 

MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR O MORTER D'OBTURACIÓ:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
B7B - GEOTÈXTILS 
B7B1 - GEOTÈXTILS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7B151F0. 
 

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 polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant 

punxonament  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La funció principal del geotèxtil pot ser:  
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció 
- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm  
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.  
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.  
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.  
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.  
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.  
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.  
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la 
seva col·locació.  
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la norma corresponent. La 
relació ús-norma-funcions és la següent:  
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de rodadura asfàltica): F, R, 

F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D  
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, 

F+R+S  
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P  
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Per a tots els geotèxtils:  
- Característiques essencials:  

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN ISO 9864)  
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)  
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)  
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- Característiques complementàries:  
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)  
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels  
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)  
- Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)  
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)  
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge  

Funció: Filtració (F).  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries:  
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge  

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  

- Característiques complementàries:  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres  

Funció: Filtració i Separació (F+S):  
- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments de terres i 

fonaments  
Funció: Drenatge (D):  
- Característiques essencials:  

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Característiques complementàries:  

- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)  
Funció: Filtració i drenatge (F+D):  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Protecció (P):  
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- Característiques essencials:  
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  

Funció: Reforç i Protecció (R+P):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

Funció relaxació de tensions (STR):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Retenció del betúm:  (UNE-EN 15381)   

Si el material se utilitza en obres de carreteres regulades per el PG 3, compliran les especificacions addicionals per a 
cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix.  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 
filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de carreteras y 
otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica).  
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones ferroviarias.  
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de contención.  
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.  
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la 
erosión (protección costera y revestimiento de taludes).  
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de embalses y 
presas.  
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de canales.  
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de túneles y 
estructuras subterráneas.  
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos 
sólidos.  
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores de 
residuos líquidos.  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció, 
 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge, 
 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció, 
 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç, 
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 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, reforç i protecció:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació, 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació, 
 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació, 
 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació, 
 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació, 
 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació, 
 - Productes per a canals de Funcio: Separació, 
 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
Han d'anar acompanyades d'un albarà amb les següents dades:  
- Noms i adreces del fabricant i de la empresa subministradora 
- Dates de subministrament i de fabricació 
- Quantitat que es subministra 
- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat 
- Nom i adreça del comprador i del destí 
- Referència de la comanda 
- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari  
La etiqueta de marcatge CE pot estar fixada directament al geotèxtil, al embalatge o a la documentació de 
acompanyament, i ha de tenir les dades que indiqui la norma o normes UNE-EN sota les que s'hagi fet marcatge.  
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que contenguin com a mínim 
nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m.  
Informació que s'ha de subministrar amb al producte:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Massa nominal en kg  
- Dimensions  
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318  
 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior.  
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions de la DT.  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, la DF pot 
disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assajos.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el 
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous assajos o rebuig 
del lot).  
 
B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
B7C1 - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS, LÍQUIDS I ESCUMES PROJECTADES I REBLERT DE CAMBRES 
 

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 escumògen, 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  
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- 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.  
Conductivitat tèrmica: 
 

Subministrament Densitat aparent (kg/m3) Conductivitat tèrmica (W/mK) 

En sacs Escaiola 800 Escaiola < 0,35 

Perlita 110 - 130 Perlita < 0,052 

Mescla en sec 450 - 500 --- 

Pasta per 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 kg/cm3 (endurit i sec) 

Conductivitat tèrmica < 0,052 W/mk Conductivitat térmica < 0,070 W/mk  

Granulometria < 3 Resistecia a la compressió > 0,8 N/mm2  

Reacció al foc A1 o A2-s1,d0 (UNE-EN1350-1)   
 

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 
adequada 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 envàs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
 

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.  
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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 intempèrie, 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 etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Inspecció visual del material 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.  
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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).  

 

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 més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests 
resultin satisfactoris.  
 
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:  
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original 
mitjançant una agitació moderada.  
No ha de ser inflamable.  
Característiques del residu sec:  
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació  
 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:  
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70%  
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%  
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65%  
Assaig sobre el residu de destil·lació:  
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm  
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%  
 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60%  
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60%  
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50%  
Característiques del residu sec:  
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de bombolles. 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua d'adhesivitat. 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.  
 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:  
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70%  
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%  
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60%  



119                          Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2   

 

 

Joan Escalé Estrada – Lluís Piqué Sancho, arquitectes 

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 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones asfálticas.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat de garantia de qualitat del 
material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i denominació del betum, i es garanteixi el compliment de 
les condicions exigides en el plec de condicions.  
 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF.  
- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material.  
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de material rebut es 
demanarà al contractista el resultat de l'assaig:  
- Residu per destil·lació (NLT 139).  
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot determinar l'execució 
dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions exigides en el plec.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les limitacions establertes en el plec.  
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B89ZPE50,B89ZPP60. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Pintures, pastes i esmalts.  
S'han considerat els tipus següents:  
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- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i 
pigments resistents als àlcalis  

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada  
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat  
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió  
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments 

càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie  
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una 

dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents  
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments 

resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del 
dissolvent  

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o 
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta 
en dissolvents adequats  

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i 
pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador  

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades  
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal 

barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components  
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa  
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i 

pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie  
 

PINTURA A LA COLA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 

flotació de pigments.  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'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:  



121                          Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2   

 

 

Joan Escalé Estrada – Lluís Piqué Sancho, arquitectes 

- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de putrefacció, pells ni 
materies extranyes.  

- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 
flotació de pigments  

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

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

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

- Pes específic:  
- Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 
- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3  

- Rendiment:  > 6 m2/kg  
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98  
- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
 

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:  
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes  
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
 

PINTURA ACRÍLICA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 

procediments pneumàtics  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 4 h 
- Totalment sec:  < 14 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie.  
 

ESMALT GRAS:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h  
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.  
 

ESMALT SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 

flotació de pigments.  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé 

i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%  
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
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- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12  
 

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 

flotació de pigments.  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé 

i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte:  
 

 A les 24 h Al cap de 7 dies 

Adherència al quadriculat 100 % 100 % 

Impacte directe o indirecte   

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

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

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
- Al xilol:  Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
- A l'aigua:  15 dies  
 

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé 

i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.  

 

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar.  
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Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  

 

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h  

 

ESMALT DE CLORCAUTXÚ:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h  
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.  

 

ESMALT EPOXI:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h  
Ha de tenir bona resistència al desgast.  
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als 
hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.  
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):  
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2  
Resistència a la temperatura:  80°C  

 

PASTA PLÀSTICA DE PICAR:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 

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

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

- Pes específic:  < 17 kN/m3  
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes  
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha 
de preservar de les gelades.  

 

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

 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components  
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà  

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Toxicitat i inflamabilitat  

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Instruccions d'ús  
- Temps d'estabilitat de la barreja  
- Temperatura mínima d'aplicació  
- Temps d'assecatge  
- Rendiment teòric en m/l  
- Color  

 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a 

les especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert 
en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
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Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).  

 

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1 
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) 
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) 
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el 
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

 

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Esmalt sintètic:  
- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índex de despreniments INTA 16.02.88 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26  

- Esmalt de poliuretà:  
- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índex de despreniments INTA 16.02.88 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
- Resistència a agents químics UNE 48027 
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26 
- Resistència al calor UNE 48033  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el 
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents.  

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin 
mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i 
s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant 
irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.  
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el 
certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.  
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9FAA901. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel 
fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura 
principal i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  

 

RAJOLES:  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 
1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- 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 
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- Concavitat màxima:  1,5 mm  
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  2,5 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  4 mm 
- Concavitat màxima:  2,5 mm  

 

LLAMBORDINS:  
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 
1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm  

- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):  

- Classe 1 (marcat J):  5 mm 
- Classe 2 (marcat K):  3 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 
mm):  
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 
- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Embalades en palets.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

LLAMBORDINS:  
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  

 

RAJOLES:  
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o 
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** 
Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
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- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada 
data 

- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNE-EN 1338 per als 
llambordins:  
- Dimensions nominals 
- Resistència climàtica 
- Resistència a flexió 
- Resistència al desgast per abrasió 
- Resistència al lliscament/patinatge 
- Càrrega de trencament 
- Comportament davant del foc 
- Conductivitat tèrmica  

- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 

de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma:  

- EN 1339 per a les lloses 
- EN 1338 per als llambordins  

- El tipus de producte i lluc a que es destina 
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:  
- Resistència al trencament 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat  

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:  
- Reacció al foc 
- Resistència a la ruptura 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat 
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Per als productes destinats a cobertes:  
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  
 

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,BD13187B,BD13182B. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües 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 1329-1  
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1  
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451-1  
- 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.  
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 l'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 l'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 l'àrea d'aplicació B i D  
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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 introduït 
material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-EN 
1453-1. 
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 copolímer) al que se li afegeixen 
additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d'acord amb UNE-EN 1451-1.  
Toleràncies:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 
- 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 
- 160:  0 a 0,5mm 
- 200:  0 a 0,6mm 
- 250:  0 a 0,8mm 
- 315:  0 a 1,0 mm  

- Diàmetre exterior:  
- 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.  
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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 estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

 

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 per als tubs BD) 
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 
- Prestacions en clima fred  

 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials escollits (si s'escau)  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques 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,BD1Z2300. 

 

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.  
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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 l'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.  
 
BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS  I BAIXANTS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDW3B700,BDW3B800. 

 

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  
- 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 estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
* 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.  
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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,BDY3B800. 

 

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  
- 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 estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
* 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.  
 
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BRL - MATERIALS PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BRL21000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Productes per al tractament fitosanitari d'espècies vegetals.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per al control de malalties:  

- Fungicides 
- Bactericides  

- Per al control de plagues:  
- Insecticides 
- Acaricides  

- Per al control de males herbes:  
- Herbicides de contacte 
- Herbicides hormonals 
- Herbicides residuals  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Són productes que, pel que fa al seu grau de toxicitat humana, poden ser nocius (Xn), tòxics (T) o molt tòxics (T+); 
segons la seva toxicologia per a la fauna terrestre i aqüícola es classifiquen en tres categories, de menor a major 
perillositat 'A', 'B' i 'C'.  
S'ha d'evitar el contacte amb la pell, els ulls i les vies respiratòries.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En envàs degudament precintat i etiquetat.  
L'etiqueta de l'envàs ha de portar impreses les dades següents:  
- Composició del producte 
- Toxicitat i mesures de precaució 
- Cultius autoritzats 
- Dosi i forma d'aplicació 
- Termini de seguretat 
- Problemes de fitotoxicitat 
- Possibilitat de barreges 
- Data de caducitat  
S'han de pendre les mesures necessàries per evitar possibles trencaments d'envasos i vessaments de productes.  
Durant el transport, s'han de mantenir separats dels passatgers i dels productes d'alimentació.  
Els productes s'han de mantenir sempre en els envasos originals, ben tancats i lluny de menjars i begudes.  
Emmagatzematge: Els productes i utensilis de tractament s'han d'emmagatzemar en llocs destinats a aquest ús, 
frescos i ventilats, tancats amb clau i fora de l'abast de personal no autoritzat. S'ha de posar a la porta un rètol amb 
una calavera i la paraula PERILL.  

 

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 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación de productos 
fitosanitarios.  

 

CONTROL DE PLAGUES:  
DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de aplicación.  
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación tècnico-sanitaria para la 
Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas.  
Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Límites máximos de residuos de plaguicidas y 
su control en determinados productos de origen vegetal.  

 

CONTROL DE MALES HERBES:  
Orden de 8 de octubre de 1973 (Agricultura) por la que se regula el empleo de herbicidas hormonales.  
 
D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D070A901,D0701641,D0701821,D070A4D1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
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2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m
3
 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a 

les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 
1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran 
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les 
condicions exigides. Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 
de projecte.  
 
D071 - MORTERS AMB ADDITIUS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D071L6C1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.  
S'han considerat els següents additius:  
- Inclusor d'aire 
- Hidròfug 
- Colorant  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la 
barreja i temps de pastat i utilització.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a 

les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 
1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran 
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les 
condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.  
 
D07A - FORMIGONS CEL·LULARS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D07AA000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Mescla de ciment, aigua i additiu escumant.  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
L'additiu utilitzat ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar-ne l'adormiment ni l'enduriment.  
Ha de tenir un contingut entre 250 i 350 kg/m3 de ciment pòrtland. Un cop aplicat ha de complir les condicions 
següents:  
- Densitat:  300 - 400 kg/m3  
- Resistència a la compressió:  >= 0,4 N/mm2  
- Conductivitat tèrmica:  <= 0,09 W/m K  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons cel·lulars, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
S'ha d'elaborar a l'obra i s'ha de col·locar de manera contínua.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control de recepció dels components (ciment i additiu), amb comprovació dels certificats de qualitat del 

subministrador, d'acord a les condicions del plec.  
- Control del consum de ciment.  
- Abans del inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la densitat del 

formigó cel·lular (UNE EN 12350-6)  
- Abans del inici de l'obra es comprovarà la conductivitat tèrmica del formigó cel·lular a utilitzar (UNE 92201)  
 
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:  
Els components per a la fabricació del formigó cel·lular compliran les condicions exigides en els àmbits de control 
específics. En particular, no s'acceptaran ciments que no estiguin certificats segons la RC-08 o additius sense 
certificat de qualitat del subministrador.  
Els valor de resistència a compressió, densitat i conductivitat tèrmica obtinguts han de correspondre a les 
especificacions de projecte.  
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D07J - PASTES DE GUIX 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D07J1100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat.  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia.  
En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C >= 50.  
Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A):  17 <= A <= 18 l 
Temperatura de l'aigua:  >= 5°C  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D0B24100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a 
l'obra.  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions 
d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.  
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les 
característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.  
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:  
 - Ganxos, patilles i ganxos en U:  

-  iàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
-  Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el 
formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.  
 

Tipus d’acer  Barres doblegades o corbades 

 D < 25 mm D > 25 mm 

B 400 10 D 12 D 

B 500 12 D 14 D 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de 
complir:  
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits 
següents:  
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:  

- Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
- Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.  
Toleràncies:  
- Llargària en barres tallades o doblegades:  

- L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
- L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm  

(on L es la llargària recta de les barres)  
- Llargària en estreps o cèrcols:  
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- Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
- Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm  

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)  
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm  
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º  
 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla.  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat 
constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les 
barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no 
malmetre el formigó amb les altes temperatures.  Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de 
cèrcols o estreps en la zona del colze.  
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en 
l'article 69.2.2 de l'EHE-08.  
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall 
automàtic. No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per 
la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests 
treballs, com ara retalls i lligaments.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
15 - COBERTES 
151 - COBERTES PLANES 
1512 - COBERTES PLANES NO TRANSITABLES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
1512A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de coberta plana no transitable amb capa de protecció granular.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Coberta invertida:  

- Formació de pendents  
- Capa separadora en sistema d'impermeabilització no adherit  
- Sistema d'impermeabilització amb làmines  
- Aïllament tèrmic  
- Capa separadora antipunxonament i filtrant  
- Capa de protecció de palet de riera  

- Coberta convencional amb pendents d'argila expandida:  
- Barrera de vapor  
- Formació de pendents i aïllament tèrmic  
- Capa de protecció de morter  
- Capa separadora en sistema d'impermeabilització no adherit  
- Sistema d'impermeabilització amb làmines  
- Capa separadora antipunxonament  
- Capa de protecció amb formigó lleuger d'argila expandida  

- Coberta convencional amb pendents de formigó:  
- Formació de pendents  
- Barrera de vapor  
- Aïllament tèrmic  
- Capa separadora en sistema d'impermeabilització no adherit  
- Sistema d'impermeabilització amb làmines  
- Capa separadora antipunxonament  
- Capa de protecció de palet de riera  

S'ha considerat la impermeabilització amb els següents tipus de membrana:  
- Membrana amb làmina de PVC 
- Membrana amb làmina bituminosa 
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- Membrana amb làmina elastomèrica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Coberta invertida:  

- Formació de pendents 
- Col·locació del geotèxtil, com a capa separadora 
- Col·locació de la membrana impermeabilitzant 
- Col·locació de les plaques d'aïllament 
- Col·locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament  
- Execució de la capa de protecció de palet de riera  

- Coberta convencional amb pendents d'argila expandida:  
- Estesa de la barrera de vapor 
- Abocada i formació de la capa de pendents amb argila expandida en sec 
- Execució de la capa de protecció de morter, amb acabat remolinat 
- Estesa del geotèxtil, com a capa separadora 
- Col·locació de la membrana impermeabilitzant  
- Col·locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament  
- Execució de la capa de protecció amb formigó lleuger d'argila expandida  

- Coberta convencional amb pendents de formigó:  
- Abocada i formació de la capa de pendents amb formigó amb acabat remolinat 
- Estesa de la barrera de vapor 
- Col·locació de les plaques d'aïllament 
- Estesa del geotèxtil, com a capa separadora 
- Execució de la membrana impermeabilitzant  
- Col·locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament  
- Execució de la capa de protecció de palet de riera  

 

CONDICIONS GENERALS:  
La coberta ha de ser estanca a l'aigua de pluja i ha d'evitar l'aparició d'humitat de condensacions.  
Ha de tenir la forma i el pendent indicades en la Documentació Tècnica o en el seu defecte, les indicades per la DF.  
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.  
La superfície d'acabat ha de ser plana i no transitable. 
L'accés a la coberta serà només a efectes de conservació i manteniment.  
La barrera de vapor ha de quedar col·locada immediatament sota l'aïllament.  
La barrera de vapor ha de quedar col·locada sota el fons i els laterals de la capa d'aïllament.  
Cal garantir que tots els components que formen el sistema i que han d'estar en contacte, son químicament 
compatibles, en cas contrari, cal interposar entre ells una capa separadora.  
S'han de respectar les sortides d'aigua previstes a la coberta. Han d'estar connectades als baixants i protegides amb 
un morrió amb reixa.  
La coberta ha de tenir junts de dilatació que han d'afectar a les diferents capes, a partir de l'element que serveix de 
suport.  
S'han de respectar els junts estructurals i de dilatació del suport.  
El junt ha de quedar ple en tota la seva dimensió, de material elàstic. Aquest material ha de garantir la separació 
entre els elements d'obra entre els quals s'intercala.  
Els junts de dilatació han de quedar situats en:  
- Encontre amb parament vertical 
- Junt estructural  
Les vores del junt han de ser aixamfranades amb un angle de 45º.  
Pendent:  >= 1%; <= 5%  
Separació entre junts de dilatació:  <= 15 m  
Amplària del junt:  >= 3 cm  
 

FORMACIÓ DE PENDENTS:  
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució 
ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta. Quan el material constitutiu no tingui la 
resistència i cohesió necessàries per a les sol·licitacions mecàniques de la posada en obra, ha de quedar reforçat 
amb una capa de morter del gruix necessari per a aquest fi.  
Si es suport de la capa d'impermeabilització, el material constitutiu ha de ser compatible amb el material 
impermeabilitzant i amb el sistema d'unió de la capa d'impermeabilització, en cas contrari cal interposar una capa 
separadora.  
 

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.  
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport.  
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CAPA D'IMPERMEABILITZACIÓ:  
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  
L'aplicació, col·locació i fixació, en el seu cas, ha de complir les condicions específiques per a cada tipus de material.  
Si s'utilitza un sistema no adherit, la coberta s'ha de protegir amb una capa de protecció pesada.  
En el sistema d'impermeabilització no adherit, la membrana no ha de quedar adherida al suport, excepte en el 
perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin.  
En els punts singulars, cal respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i d'acabament, les de 
continuïtat o discontinuïtat, relatives al sistema d'impermeabilització que s'utilitzi.  
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  
La impermeabilització ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de la protecció de la coberta.  
L'acabament superior de la impermeabilització ha d'impedir la filtració de l'aigua de pluja, en el parament.  
La forma de l'acabament superior ha de complir l'especificat en l'apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1.  
La impermeabilització ha de cavalcar per damunt de les ales de la bonera o de la canal.  
La unió de la impermeabilització amb la bonera o la canal ha de ser estanca.  
La impermeabilització ha de ser contínua en els junts de dilatació.  
Cavalcament de la impermeabilització sobre el parament vertical:  >= 20 cm  
Cavalcament de la impermeabilització en els elements de desgüàs:  >= 10 cm  
 

CAPA SEPARADORA:  
La capa separadora per a evitar l'adherència entre capes, en el sistema d'impermeabilització no adherit, ha de 
quedar col·locada immediatament a sota de la membrana impermeabilitzant, excepte en els punts a on aquesta 
hagi d'anar adherida (perímetre, elements que traspassen la coberta, etc.).  
La capa separadora com a protecció de la impermeabilització, quan aquesta te poca resistència al punxonament, ha 
d'evitar el contacte de la capa de protecció amb la impermeabilització en tota la superfície transitable de la coberta.  
La capa separadora com a protecció de l'aïllament ha d'evitar el contacte de la capa de protecció amb l'aïllament en 
tota la superfície transitable de la coberta.  
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  
 

AÏLLAMENT TÈRMIC:  
El material constitutiu de l'aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per tal de proporcionar al 
sistema la solidesa necessària davant les sol·licitacions mecàniques  
Si l'aïllament tèrmic es col·loca per sobre de la capa d'impermeabilització i ha de quedar exposat al contacte amb 
l'aigua, ha de tenir unes característiques adequades per a aquesta situació.  
Quan l'aïllament es col·loca sota la capa d'impermeabilització i el material no te les propietats adequades per a 
quedar exposat a l'acció de l'aigua, no ha de quedar sense protecció impermeable en cap punt.  
L'aïllament ha de quedar col·locat sobre el suport sense adherir.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts tèrmics.  
 

CAPA DE PROTECCIÓ:  
Ha de servir de protecció a la capa d'impermeabilització, en el tipus de coberta convencional, per tal d'evitar l'acció 
de les radiacions ultraviolades i l'impacte tèrmic directe del sol.  
Ha de facilitar l'evacuació de l'aigua cap els punts de desgüàs.  
La capa de grava ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions ni discontinuïtats. 
La grava o palet de riera ha d'estar  net, sense terra i ha de ser de canto arrodonit.  
Gruix de la capa:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El suport ha d'estar net, sense irregularitats.  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar 
l'estabilitat de coberta feta.  
Abans de col·locar la làmina, han d'estar col·locades les bases de les boneres, i aquestes han d'estar connectades als 
baixants.  
Els components de la coberta s'han d'aplicar en unes condicions ambientals que estiguin dins dels marges prescrits 
en les corresponents especificacions d'aplicació.  
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la 
unitat d'obra.  
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que 
oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  
Quan s'han d'interrompre els treballs, s'han de protegir els elements de la coberta que ja estan col·locats.  
En els materials lleugers, cal prendre les mesures necessàries, per a que el vent ni d'altres accions els desplacin.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
No inclou la realització d'elements especials com ara els minvells, els aiguafons, etc.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 

IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA DE PVC:  
* UNE 104416:2001 Materiales sintéticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas realizados con membranas 
impermeabilizantes formadas con láminas de poli(cloruro de vinilo) plastificado. Instrucciones, control, utilización y 
mantenimiento.  
 

IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA BITUMINOSA:  
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos 
modificados.  
* UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas 
asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.  
 
E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
E2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
E2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E2R641M0. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi.  
 

TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 
obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs' de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs' de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 
l'aprovació de la DF.  
 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que la DF no accepti per a 
reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació 

final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 
que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF.  
 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto.  
 
E2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E2RA7580. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de 

valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  
 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 
especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat 
de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos.  
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Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto.  
 
E4 - ESTRUCTURES 
E4B - ARMADURES PASSIVES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E4BPA901,E4BAMA88. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o 
malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o 
ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Elements estructurals de formigó armat  
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:  
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l'adhesiu al forat 
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu  
 

CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El 
nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin 
perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les 
barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es 
produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de 
forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el 
moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La 
disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments 
establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i 
la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els 
procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
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Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada i la compactació del formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 
procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest 
gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que 
hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, 
als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es 
sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de 
l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les 
barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
 

BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces 
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la 
secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de 
ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra 
solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 
mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud 
bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu 
defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat 
constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
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No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al 
formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 
37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de 
quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris 
qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.  La perforació ha de ser recta 
i de secció circular.  
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm més llarg a la 
llargària neta d'ancoratge de la mateixa.  La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu.  
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim fixat per 
aquest.  La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.  
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.  
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.  
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del 

rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)  
 

MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de 
material corresponents a retalls i empalmaments.  
 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:  

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual 
cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat 
previst.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  
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E4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
E4ZW - ANCORATGES PER A ESTRUCTURES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E4ZWA901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements d'ancoratge per a estructures d'acer. S'han considerat els elements següents:  
- Ancoratges amb tac d'expansió d'acer, o tac químic, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils 

metàl·lics a estructura de formigó.  
- Ancoratges amb perns de connexió soldats a perfils de planxa col·laborant d'acer galvanitzat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En els ancoratges amb tac d'acer o químic:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la situació dels ancoratges 
- Execució dels forats 
- Neteja del forat 
- Col·locació dels ancoratges  
En els ancoratges amb perns de connexió:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la situació dels ancoratges 
- Soldadura del pern a la planxa 
- Comprovació de la unitat d'obra  
 

ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:  
El forat ha de ser perpendicular a la superfície del parament. 
La profunditat del forat en el material de base portant ha de ser l'adequada en funció de les característiques 
geomètriques del tac utilitzat. 
Les distàncies mínimes entre la posició dels ancoratges i el cantell del material de base han de ser suficients per a 
garantir les característiques mecàniques de l'ancoratge, d'acord amb les indicacions del fabricant de l'ancoratge. 
El cargol s'ha d'apretar mitjançant una clau dinamomètrica, amb un moment de valor especificat en el càlcul de 
l'ancoratge.  
 

TAC D'EXPANSIÓ:  
El tac ha de quedar a nivell amb la cara exterior de l'element a fixar. 
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la càrrega de trencament a 
causa de la fatiga del material. 

 Diàmetre ancoratge 

 10 mm 12 mm 16 mm 

Diàmetre de la broca (mm) 15 18 24 

Longitud d’ancoratge (mm) 109 130 152 

Profunditat mínima d’encastament (mm) 88 100 125 

Gruix màxim element a fixar (mm) 20 25 25 

Par d’apriete màxim (mm) 50 80 120 
 

TAC QUÍMIC:  
L'espàrrec ha d'estar introduït al forat la fondària que indica el fabricant. 
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la càrrega de trencament a 
causa de la fatiga del material. 

 Diàmetre ancoratge 

 10 mm 12 mm 16 mm 

Diàmetre de la broca (mm) 12 14 18 

Longitud d’ancoratge (mm) 130 160 190 

Profunditat mínima d’encastament (mm) 90 110 125 

Gruix màxim element a fixar (mm) 21 28 38 

Par d’apriete màxim (mm) 35 60 120 

 
ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:  
Els perns han d'estar col·locats a la part baixa de l'ona, en el punt de contacte de la planxa amb la biga sobre la que 
es recolza.  
El pern ha d'anar soldat sobre una única planxa.  
No s'han de soldar els perns en els cavalcaments de les planxes. 
Ha de quedar perpendicular a la planxa. 
Ha d'assentar sobre una superfície llisa.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:  
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El sistema emprat per taladrar el forat ha de ser per rotació, o per rotació i percussió, en funció del material de 
base. 
El diàmetre de la broca ha de ser l'especificat segons el diàmetre del tac. 
El forat s'ha de fer sempre perpendicular a la superfície exterior del material de base. 
Si durant la realització del forat es troba una barra de l'armadura, cal interrompre el procés. 
No es  travessarà cap armadura sense l'autorització expressa de la DF 
Cal netejar de forma acurada el forat, eliminant la pols i les restes de material bufant amb un aparell adequat. 
El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les especificacions pròpies del tipus 
utilitzat. Si el tac es de tipus químic, cal utilitzar el cartutx de resina subministrat pel fabricant del tac. 
Si el cartutx es del tipus càpsula, s'ha d'introduir sencer, i sense obrir a la perforació. Una vegada al seu lloc, 
s'introduirà la varilla, punxant el centre de la càpsula. 
Si el cartutx es del tipus amb aplicador exterior, cal utilitzar cartutxos que no estiguin oberts ni caducats, i seguir el 
procediment indicat pel fabricant. La primera manxada de l'aplicador es llençarà. L'aplicador s'ha d'introduir fins al 
fons de la perforació, i anar omplint el forat des del fons cap a l'exterior. 
Si el tac es de tipus químic, cal esperar els temps recomanats pel fabricant, abans de cargolar i posar en càrrega 
l'ancoratge.  
Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans de cargolar, s'ha d'eliminar d'ells qualsevol substància que pugui ser 
perjudicial per al seu comportament eficaç. 
No s'han de provocar danys a la rosca del tac duran el muntatge.  
 

ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:  
La superfície de la planxa sobre la que s'ha de soldar el pern ha d'estar lliure de greixos, pintures i òxids.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
E5 - COBERTES 
E51 - TERRATS 
E51Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A TERRATS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E51Z1H0P. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de filada amb peces ceràmiques col·locades amb morter o pasta de ciment ràpid.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les peces 
- Acabat arrebossat, en el seu cas  
 

CONDICIONS GENERALS:  
La filada ha de ser estable i resistent.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
S'han de respectar els junts estructurals i de dilatació del suport.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 20 mm  
 

ARREBOSSADA:  
Les cares superior i lateral externa ha d'estar arrebossades tot formant una mitjacanya a la trobada amb el suport.  
L'arrebossat ha de ser llis, sense esquerdes i amb una textura uniforme.  
Gruix de l'arrebossat:  1 cm  
Radi de la mitjacanya:  5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
- Radi de la mitjacanya:  ± 5 mm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits 
s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
Si es col·loca amb pasta de ciment ràpid, la pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha 
d'utilitzar abans que comenci l'adormiment. No es pot arrebossar la filada fins al cap de 24 h d'haver col·locat els 
maons.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
E5Z1 - FORMACIÓ DE PENDENTS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E5Z15N40. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.  
S'han considerat els materials següents:  
- Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà  
- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional de mestres en 

pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà  
- Bigueta de formigó precomprimit  
- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà  
- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Curat i protecció del material  
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en pendent:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase 
- Abocat del material i reglejat de la superfície  
Formació de pendents amb biguetes de formigó:  
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions  
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana:  
- Replanteig de les pendents 
- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter 
- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler  
 

CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució 
ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta.  
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF.  
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells:  ± 10 mm  
- Pendents:  ± 0,5%  
- Planor:  ± 10 mm/2 m  
 

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:  
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.  
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàstic, o bé, buits.  
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.  
Toleràncies d'execució:  
- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total  
 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:  
Gruix màxim:  <= 50 cm  
Gruix mínim:  >= 5 cm  
Distància entre mestres:  <= 2 m  
 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:  
Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport.  
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Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció de la peça.  
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la unió entre 
aquest i la bigueta.  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre eixos de les biguetes:  ± 5 mm  
 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT:  
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats.  
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant.  
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets han d'anar 
travats perpendicularment.  
Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà.  
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades següents s'han de 
centrar amb els forats inferiors.  
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid.  
 

PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%):  
Alçària:  <= 4 m  
Llargària màxima sense travar:  <= 3,50 m  
Desnivell entre dues travades successives:  <= 1 m  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  

- Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix:  ± 5 mm 
- Amb totxana de 10 cm de gruix:  ± 20 mm  

- Aplomat: ± 10 mm  
- Separació entre les peces:  ± 10 mm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.  
 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:  
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica.  
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot recolzant els regles 
en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment.  
 

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits 
s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.  
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.  
 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:  
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé.  
 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA:  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Curat i protecció del material  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
 
E5Z2 - SOLERES I EMPOSTISSATS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E5Z2A902. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix  
- Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre  
- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter  
- Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques  
- Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques  
- Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb fixacions mecàniques  
- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb morter o pasta de 

ciment ràpid i recolzats sobre envanets de sostremort  
- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de morter  
- Solera de placa prefabricada de formigó col·locada amb morter i recolzada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formació de capa de protecció de morter de ciment:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.) 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Cura i protecció del material  
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa prefabricada:  
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces amb morter  
Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat:  
- Replanteig de les peces 
- Clavat de les peces al suport  
 

CAPA DE PROTECCIÓ:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.  
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport.  
 

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:  
Ha de tenir junts de retracció.  
Junts de retracció:  
- Fondària:  >= 0,7 cm 
- Amplària:  aprox. 0,4 cm 
- Separació entre els junts:  <= 500 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment:  ± 5 mm  
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CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE:  
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. 
Ha de cobrir tota la superfície per armar. 
Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 
Ha de quedar ben adherida al revestiment. 
Cavalcaments:  >= 12 cm  
 

SOLERA:  
En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer galvanitzat inclinats. 
Els elements han d'estar ancorats al portell i fixats mecànicament als suports.  
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d'estar 
col·locades a trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de sostremort han de quedar independents dels 
suports.  Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els cabirons inferiors. 
En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de solera:  ± 10 mm  
- Planor:  

- Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m 
- Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat:  ± 10 mm/2 m  

 

SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA:  
Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb junts a tocar i 
col·locats a trencajunt.  
En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar amb el cap enfonsat a 
la fusta, per evitar que els caps puguin fer malbè la planxa.  
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  
Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm  
Recolzament sobre suport:  >= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Pendent:  ± 0,5%  
 

SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT:  
Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols.  
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  
Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm  
Recolzament sobre suport:  >= 2 cm  
Distància entre les fixacions situades en cantells:  <= 15 cm  
Distància entre les fixacions situades a l'interior:  <= 30 cm  
Distància entre els cargols de reforç:  <= 90 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Pendent:  ± 0,5%  
 

EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH:  
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d'estar 
col·locades a trencajunt. 
Els junts longitudinals han de ser a tocar. 
En els junts transversals els panells han de quedar units mitjançant la pestanya inclosa en el panell, per a la unió 
entre ells. 
Separació de les fixacions de la vora del panell:  >= 2 cm 
Penetració de les fixacions al suport:  >= 2 cm  
 

SOLERA DE PECES CERÀMIQUES:  
La solera ha de ser plana i resistent.  
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm  
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m  
Toleràncies d'execució:  
- Separació d'elements verticals:  ± 5 mm  
 

SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:  
La solera ha de ser plana i resistent.  
Les plaques s'han de col·locar sobre envanets de sostremort.  
Els nervis de les plaques han de ser perpendiculars a la línia de pendent màxim i han de quedar alineats.  
Les peces han d'estar ancorades al portell als suports.  
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm  
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m  
Distància entre els suports:  = llargària placa  
Toleràncies d'execució:  
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- Distància entre els suports:  + 20 mm  
- Alineació dels nervis:  ± 10 mm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
 

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT 
RÀPID:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits 
s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.  
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).  
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter.  
 

CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES:  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
 

SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
Les plaques d'arrencada de la solera s'han de collar amb morter fins al primer nervi per a evitar que es desplacin. La 
resta s'ha de col·locar en sec i s'ha de rejuntar amb morter.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 

SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES:  
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que 
normalment conformen la unitat.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E71 - MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E71197G5,E7119785. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials 
bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la capa exterior o reparació de 
membranes existents amb làmines bituminoses.  
S'han considerat els tipus de membranes següents:  
Membranes no protegides col·locades adherides:  
- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
- PA-3: Tres làmines LO-30-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes amb una capa 

d'oxiasfalt. 
- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, intercalada 
- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent 
- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent 
- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 
- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent  
Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora:  
- PN-1: Una làmina LBM-40 
- PN-3: Una làmina LAM-3 
- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent 
- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent 
- PN-8: Una làmina LBM-48  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Membranes adherides, no adherides:  



Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2 152 

 

- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
- Repàs dels junts  
 

CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades previstes.  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de ser estanca.  
 

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:  
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.  
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.  
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de 
tots els elements que la traspassin. Ha de quedar separada del suport per un feltre de polipropilè, la col·locació del 
qual ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral 
de la membrana.  
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.  
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni 
amb els junts de dilatació de la capa de pendents.  
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.  
La membrana formada amb làmines no protegides del tipus LO adherides amb oxiasfalt, ha de quedar acabada amb 
una capa de recobriment d'oxiasfalt.  
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser continues.  
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.  
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.  
Angles (acord aixamfranat):  
- Base :  >= 5 cm 
- Alçària :  >= 5 cm  
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm  
Dotació per capa:  
 

 Denominació material Dotació per capa (kg/m2) 

Component membrana LBM-24 >2,2 

LO-30 , LO-30M >2,7 

LO-40 >3,6 

LBM-30, LBM-30M >2,8 

LBM-40, LBM-40/G >3,8 

LBM-48 >4,5 

LBM-50/G >4,8 

LAM-3 >4,2 

Full alumini 50 micres >0,124 

Full alumini 80 micres >0,20 

Materiasl adhesió Oxiasfalt OA >1,5 

 Màstic modificat MM-IIB  

Valor mínim segons capa iø menbrana   

Imprimació prèvia Emulsió bituminosa ED >0,30 

Desplaçament de les làmines superposades:  
- 2 làmines:  >= 1/2 de l'amplària de la làmina 
- 3 làmines:  >= 1/3 de l'amplària de la làmina 
- 4 làmines:  >= 1/4 de l'amplària de la làmina  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells:  ± 15 mm  
 

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en 
aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret.  
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compresible i compatible 
químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt.  
Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats 
segons les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm 
Cavalcaments membranes d'una làmina:  
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm 
- Pendents > 0 o làmines sense protecció:  

- Longitudinals:  >= 8 cm 
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- Transversals:  >= 10 cm  
Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Cavalcaments:  ± 20 mm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per membranes amb làmines 
tipus LBM o els 5°C per a la resta, i els 35°C.  
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o 
quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.  
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.  
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca.  
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.  
Característiques del suport:  
- Pendent:  

- PA-2, PA-3, PA-5:  1-10% 
- PA-6, PA-7: 1-15% 
- PA-8 PA-9:  0-15% 
- PN-1 PN-3, PN-6:  1-5% 
- PN-7 PN-8:  0-5% 
- GA-1,GA-2,GA-5,GA-6:  >= 1% 
- MA-2:  >= 10% 
- MA-3:  >= 5% 
- MA-4:  5-15% 
- GF-1:  >= 20% 
- GF-2:  >= 15%  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Rugositats:  <= 1 mm  
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa  
- Humitat:  <= 5%  
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents:  
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament compatibles  
Incompatibilitats entre la membrana i el suport:  
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques de poliestirè ni 

amb acabats a base de betum asfàltic 
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana  
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals que sigui capaç de 
proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de 
membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les 
membranes i plaques siguin compatibles entre elles.  
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords 
amb paraments, etc.).  
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s'han de 
protegir, també, del sol.  
 

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina:  
- LBM:  Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor 
- LAM -3:  Amb adhesiu  
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, un cop estovat el 
betum pròpi en aplicar calor.  
 

MEMBRANA ADHERIDA:  
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.  No es necessària la imprimació 
prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza in situ amb màstic modificat de base quitrà o en el 
cas d'un suport format per plaques d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt.  L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les 
zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos els acabaments i acords amb punts singulars.  
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
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LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:  
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a 
sobre d'aquest abans que no es refredi.  L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han 
de superar mai els 260°C en caldera.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements 
verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL:  
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos 
modificados.  
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas 
asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius.  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Neteja i repàs del suport.  
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels 

elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat a criteri de DF.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
E72 - MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E721BCD5. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials 
bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la capa exterior o reparació de 
membranes existents amb làmines bituminoses.  
S'han considerat els tipus de membranes següents:  
Membranes amb autoprotecció mineral, col·locades adherides:  
- GA-1: Una làmina LBM-50/G, adherida al suport en calent 
- GA-2: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent 
- GA-5: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-24, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
- GA-6: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent  
Membranes amb autoprotecció mineral, col·locades amb fixacions mecàniques:  
- GF-1: Una capa o més de plaques asfàltiques 
- GF-2: Una capa o més de plaques asfàltiques sobre làmina LO-20 o LBM-24  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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Membranes adherides, no adherides:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
- Repàs dels junts  
Membrana fixada mecànicament:  
- Neteja i preparació del suport 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  
 

CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades previstes.  
En la membrana formada per làmines amb autoprotecció, aquestes han de quedar col·locades en la capa exterior.  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de ser estanca.  
 

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:  
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.  
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.  
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.  
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni 
amb els junts de dilatació de la capa de pendents.  
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.  
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser continues.  
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.  
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.  
Angles (acord aixamfranat):  
- Base :  >= 5 cm 
- Alçària :  >= 5 cm  
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm  
 

Dotació per capa:  
 Denominació material Dotació per capa (kg/m2) 

Component membrana LBM-24 >2,2 

LO-30 , LO-30M >2,7 

LO-40 >3,6 

LBM-30, LBM-30M >2,8 

LBM-40, LBM-40/G >3,8 

LBM-48 >4,5 

LBM-50/G >4,8 

LAM-3 >4,2 

Full alumini 50 micres >0,124 

Full alumini 80 micres >0,20 

Materiasl adhesió Oxiasfalt OA >1,5 

 Màstic modificat MM-IIB  

Valor mínim segons capa iø menbrana   

Imprimació prèvia Emulsió bituminosa ED >0,30 

Desplaçament de les làmines superposades:  
- 2 làmines:  >= 1/2 de l'amplària de la làmina 
- 3 làmines:  >= 1/3 de l'amplària de la làmina 
- 4 làmines:  >= 1/4 de l'amplària de la làmina  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells:  ± 15 mm  
 

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en 
aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret.  
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compresible i compatible 
químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt.  
Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats 
segons les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm 
Cavalcaments membranes d'una làmina:  
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm 
- Pendents > 0 o làmines sense protecció:  
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- Longitudinals:  >= 8 cm 
- Transversals:  >= 10 cm  

Toleràncies d'execució:  
- Cavalcaments:  ± 20 mm  
 

MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:  
Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer.  
En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar 
cobert per la làmina.  
Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa.  
Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi un 
mínim de dues plaques superposades.  
El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques.  
Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per 
aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic.  
Cavalcaments:  
- De les plaques:  >= 50% 
- De les làmines:  >= 10 cm  
Separació de les tatxes:  
- En les plaques:  <= 35 cm 
- En les làmines:  <= 50 cm 
- De la vora de la placa:  >= 25 mm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per membranes amb làmines 
tipus LBM o els 5°C per a la resta, i els 35°C.  
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o 
quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.  
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.  
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca.  
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.  
Característiques del suport:  
- Pendent:  

- PA-2, PA-3, PA-5:  1-10% 
- PA-6, PA-7: 1-15% 
- PA-8 PA-9:  0-15% 
- PN-1 PN-3, PN-6:  1-5% 
- PN-7 PN-8:  0-5% 
- GA-1,GA-2,GA-5,GA-6:  >= 1% 
- MA-2:  >= 10% 
- MA-3:  >= 5% 
- MA-4:  5-15% 
- GF-1:  >= 20% 
- GF-2:  >= 15%  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Rugositats:  <= 1 mm  
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa  
- Humitat:  <= 5%  
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents:  
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament compatibles  
Incompatibilitats entre la membrana i el suport:  
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques de poliestirè ni 

amb acabats a base de betum asfàltic 
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana  
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals que sigui capaç de 
proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de 
membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les 
membranes i plaques siguin compatibles entre elles.  
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords 
amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus 
components.  
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Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s'han de 
protegir, també, del sol.  
 

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina:  
- LBM:  Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor 
- LAM -3:  Amb adhesiu  
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, un cop estovat el 
betum pròpi en aplicar calor.  
 

MEMBRANA ADHERIDA:  
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.  
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza in situ amb màstic 
modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt.  
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos els acabaments i 
acords amb punts singulars.  
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
 

LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:  
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a 
sobre d'aquest abans que no es refredi.  
La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred. En aquest cas cal aplicar escalfor a mida que es 
desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en 
caldera.  
 

MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:  
El suport ha de tenir la consistència i el gruix necessaris per garantir el clavament.  
Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de col·locar 
invertida.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements 
verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL:  
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos 
modificados.  
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas 
asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.  
 

MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:  
* UNE 104400-2:1995 Instrucciones para la colocación de placas asfálticas en cubiertas inclinadas para edificios.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius.  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Neteja i repàs del suport.  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels 

elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat a criteri de DF.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
E78 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 
E786 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTERS ESPECIALS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E786A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions realitzades amb la finalitat de no permetre la penetració d'aigua a través dels elements constructius, 
mitjançant morters especials.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Revestiment de parament amb morter impermeabilitzant  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Impermeabilització de parament:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final  
 

CONDICIONS GENERALS:  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a 
impermeabilitzar.  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
El gruix de la capa no ha de ser inferior en cap cas al previst a la DT.  
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.  
 

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  
Les cantonades i els racons han de quedar en forma de mitja canya de 5x5 cm.  
Cavalcament de les capes en els acords:  >= 25 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 10 mm/m  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits establerts pel fabricant, la velocitat del vent 
sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la 
feina feta i s'han de refer les parts afectades.  
Els parament d'aplicació ha d'estar endurit, ha de ser net, no ha de tenir materials estranys que dificultin 
l'adherència (sals, olis, pols, brutícia, restes d'un revestiment anterior, etc.).  
La capa no s'estendrà fins que s'hagis comprovat que la superfícies de suport té les condicions de qualitat i forma 
previstes, amb les toleràncies establertes. Si la superfícies de suport presenta defectes que excedeixen dels 
tolerables, aquests es corregiran abans d'executar la partida d'obra. 
Si el suport es massa llis o poc absorbent, s'ha de fer un tractament previ per tal de deixar-lo més porós amb la 
finalitat de garantir l'adherència del morter.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.  
La base tindrà l'humitat suficient abans de començar a aplicar el producte.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
La capa de cobertura s'executarà en tantes mans com ho requereixi el producte que s'utilitza.  
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel fabricant.  
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de 
l'aplicació.  
Queden prohibits els treballs sobre la superfícies tractada fins el curat total del morter.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
 

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:  
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  
L'abocament i aplicació del morter, es faran evitant segregacions dels components i la contaminació de la mescla.  
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Durant el curat del morter es controlarà la humitat del mateix per evitar una dessecació excessivament ràpida. 
S'admet l'ús de làmines o productes de curat sempre i quan l'ús d'aquests productes tingui la conformitat del 
fabricant del morter.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
 

IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR:  
El suport no ha de contenir substàncies que impedeixin la penetració dels cristalls que es formen (resines 
sintètiques, hidrofugants, filmògens, etc.).  
En la col·locació en pols sobre llosa de formigó, s'ha d'aplicar una primera capa sobre el formigó de neteja, amb 
l'armadura ja col·locada, abans de l'abocada del formigó i una segona capa sobre el formigó fresc.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:  
m2 de superfície realment executada, mesurada d'acord amb les especificacions de la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabat específic de les singularitats de la construcció. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats superiors a les tolerables. 
No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
E7B - GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E7B451F0. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Làmina separadora col·locada no adherida.  
S'han considerat els materials següents:  
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant 

punxonament  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina  
 

CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, en el 
estudi i càlcul del geotèxtil.  
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  
Les làmines han de cavalcar entre elles.  
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  
Cavalcaments:  
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir 
abans de 24 h des de la seva col·locació.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
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- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i transversals  
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i repàs del suport.  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius.  
- Neteja i repàs del suport.  
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels 

elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN 
TRACCIÓ MECÀNICA:  
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà un nou 
estudi i càlcul del geotèxtil.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
E7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E7Z1 - ELEMENTS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E7Z1JWD2,E7Z15MD0. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació i execució d'elements amb finalitats diverses per a complementar una impermeabilització realitzada amb 
membrana.  
S'han considerat els elements següents:  
- Col·locació de raconera de llistó de fusta de pi, de secció triangular amb tacs d'expansió cada 
- Formació de matarracó amb morter de ciment elaborat a l'obra 
- Col·locació de làmina de neoprè per a protecció de membranes front a les càrregues puntuals 
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- Formació d'arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment i 
acabat remolinat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació de raconera:  
- Replanteig 
- Col·locació de l'element  
Formació de matarracó amb morter:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució del matarracó 
- Curat del morter  
Col·locació de làmina de neoprè:  
- Replanteig 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
Arrebossat a bona vista:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del morter 
- Acabat de la superfície 
- Curat del morter 
- Repàs i neteja final  
 

COL·LOCACIÓ DE RACONERA DE LLISTÓ DE FUSTA:  
La raconera ha de quedar sòlidament fixada al parament mitjançant tacs d'expansió.  
Ha de ser contínua.  
Ha de quedar en contacte, en tots els punts, amb el formigó de la capa de pendents, seguint el mateix pendent. Ha 
de cobrir el junt de dilatació perimetral.  
Les diferents peces han de quedar en contacte per testa i alineades longitudinalment.  
Toleràncies d'execució:  
- Diferència de nivell entre peces en extrems contingus:  ± 1 mm  
 

FORMACIÓ DE MATARRACÓ AMB MORTER:  
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la llargària del racó.  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
 

COL·LOCACIÓ DE LÀMINA DE NEOPRÈ:  
La làmina ha de quedar centrada sota la càrrega puntual.  
Ha de tenir la superfície prevista.  
 

ARREBOSSAT A BONA VISTA:  
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Gruix de l'arrebossat:  1,1 cm  
Granulometria de la sorra del morter: 
 

Tamís en mm  % en pes que hi passa 

2,5  100 

1,25  100 

0,63  15 - 70 

0,32  5 - 50 

0,16  0 - 30 

0,08  0 - 15 

Toleràncies d'execució:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 5 mm/m  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

COL·LOCACIÓ DE RACONERA DE LLISTÓ DE FUSTA O DE LÀMINA DE NEOPRÈ:  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 

FORMACIÓ DE MATARRACÓ O ARREBOSSAT:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si, un cop executat el treball, es 
donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.  
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Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant l'adormiment.  
 

ARREBOSSAT:  
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució de l'arrebossat.  
S'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.  
S'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.  
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

RACONERA O MATARRACÓ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 

LÀMINA DE NEOPRÈ:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 

ARREBOSSAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a forats amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com són ara, bastiments que s'hagin 
embrutat.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
E7Z8 - REMATS DE XAPA D'ACER AMB LÀMINA DE PVC ADHERIDA PER A IMPERMEABILITZACIONS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E7Z8A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució d'elements de protecció del junt que formen el pla de la coberta amb el parament vertical.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del suport i la zona de treball 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació dels perfils de xapa d'acer galvanitzat amb làmina de PVC adherida  
 

CONDICIONS GENERALS:  
La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser la indicada a la Documentació 
Tècnica o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF.  
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.  
L'encontre superior de l'element de protecció amb el parament s'ha de fer de manera que impedeixi la filtració de 
l'aigua en el parament.  
La forma de l'acabament superior ha de complir l'especificat en l'apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1.  
El perfil ha de col·locar-se al nivell necessari per a que hi hagi una protecció del parament vertical de 20 cm com a 
mínim per sobre de la protecció de la coberta.   
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar 
l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
La col·locació dels trams s'ha de començar pel punt més baix.  
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes 
dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió.  
 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PERFILS I PLETINES:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 

REMATS DE COBERTA I PLAQUES:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
E8 - REVESTIMENTS 
E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
E811 - ARREBOSSATS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E81125B2. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en 
paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de 
ciment ràpid.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arrebossat esquerdejat  
- Arrebossat a bona vista  
- Arrebossat reglejat  
- Formació d'arestes  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Arrebossat esquerdejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter  
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final  
Formació d'aresta:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta 
- Cura del morter  
 

ARREBOSSAT:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no 
s'esquerdi.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver 
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.  
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.  
Gruix de la capa:  
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  
Arrebossat reglejat:  
- Distància entre mestres:  <= 150 cm  
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  
- Planor:  

- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 
- Acabat a bona vista:  ± 5 mm 
- Acabat reglejat:  ± 3 mm  

- Aplomat (parament vertical):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

- Nivell (parament horitzontal):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
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FORMACIÓ D'ARESTA:  
Ha de ser recta i contínua.  
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior 
a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han 
de refer les parts afectades.  
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a 
l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
 

ARREBOSSAT:  
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.  
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.  
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i 
voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.  
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la 
segona esquitxada sobre l'anterior.  
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.  
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ARREBOSSAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin 
embrutat.  
 

FORMACIÓ D'ARESTA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Control d'execució de les mestres  
- Acabat de la superfície  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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E8B - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ 
E8B7 - ANTICORROSIU 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E8B71B25. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Aplicació d'un recobriment de pintura sobre una superfície d'acer amb un grau de preparació definida,  mitjançant 
un conjunt de capes d'imprimació, intermèdies i d'acabat, amb gruixos nominals de pel·lícula seca definits, que 
condueix a una determinada durabilitat del sistema de pintura protector segons l'article 30.2 de l'EAE.  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Aplicació de les capes d'imprimació necessàries i del tipus adient, segons la composició de la pintura d'acabat  
- Aplicació de capes de pintura intermèdies. 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat de les capes d'acabat.  
 

CONDICIONS GENERALS:  
Els sistemes de pintura compliran les prescripcions de la taula 30.3.a. de l'EAE 
Es definirà el sistema de tractament, detallant com mínim: 
-Tipus i gruix de la capa d'imprimació anticorrosiva 
-Tipus i gruixos de les capes intermèdies 
-Tipus i gruixos de les capes d'acabat i retocs  
Cal eliminar de la superfície d'acer la brutícia, pellofes de laminació, restes d'escories de soldadures, greixos, 
humitat superficial i revestiments existents 
La superfície dels elements a pintar es netejarà i prepararà d'acord al tractament de pintura a aplicar  
Els mètodes de preparació de la superfície hauran d'obtenir el grau de rugositat definit 
En cas de realitzar-se el pintat a obra dels elements, aquets hauran de ser imprimats a taller amb un gruix mínim, 
per tal d'evitar una oxidació incipient durant l'aplec  
Les pintures que composen el sistema de pintat han de ser compatibles entre si 
Es recomanable que les diferents capes de pintura siguin de diferents colors per tal de poder diferenciar-les.  
Es respectaran de forma estricta els períodes d'assecatge i enduriment que aconselli el fabricant davant un possible 
contacte amb l'aigua.  
Caldrà preveure la dificultat de pintat dels elements inaccessibles i pintar-los abans del seu muntatge  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
Es comprovarà prèviament que l'estat de la superfície és el previst a la fase anterior  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer 
les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons 
les instruccions del fabricant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de 
l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <=1 m2: No es dedueixen 
- Obertures >1 m2 i <= 2 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures >2 m2: Es dedueix el 100%  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
 
E8J - CORONAMENTS 
E8J1 - CORONAMENTS DE PARETS AMB PECES CERÀMIQUES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E8J1A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació del remat superior d'una paret.  
S'han considerat els tipus de peces següents:  
- Peça ceràmica d'acabat fi o vidrada col·locada amb morter  
- Peça ceràmica d'elaboració manual col·locada amb morter  
- Obra ceràmica  
S'han considerat els tipus de morter següents per a la col·locació:  
- Morter mixt o de ciment  
- Morter adhesiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'aresta de coronament 
- Col·locació de les peces 
- Segellat dels junts 
- Neteja del parament  
 

CONDICIONS GENERALS:  
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  
Ha de tenir el color i la textura uniformes.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor prevista a la DT.  
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.  
Els junts han de ser estancs.  
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba immediatament a 
sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.  
En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de sobresortir respecte a 
l'acabat de la paret.  
Ha de tenir junts de dilatació necessaris per a garantir l'estabilitat de l'element, els quals ha de complir amb les 
especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Pendent (Façanes):  >= 10º  
Volada del trencaaigües:  >= 2 cm  
Distància entre junts de dilatació:  
- Pedra artificial, natural o morter de ciment:  <= cada dues peces 
- Ceràmica:  <= 2 m  
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Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m  
 

CORONAMENT DE PECES CERÀMIQUES:  
Amplària dels junts:  
- Rajola ceràmica d'acabat fi o vidriada:  3  6 mm 
- Rajola ceràmica manual:  5-10 mm 
- Maó:  10 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària dels junts:  

- Rajola ceràmica:  ± 1 mm 
- Maó:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer 
les parts afectades.  
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no 
absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha d'humitejar.  
Si la col·locació es amb morter adhesiu, el morter s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del 
fabricant.  
 

CORONAMENT AMB RAJOLA CERÀMICA D'ACABAT FI O VIDRIADA:  
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
E9 - PAVIMENTS 
E9F - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E9F5A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviment sobre suports.  
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  
- Paviments formats per peces col·locades sobre suports.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments col·locats sobre suports:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Replanteig dels suports 
- Col·locació dels suports 
- Col·locació de les peces del paviment  
 

CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i 
a les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi 
paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir 

una esfera de 15 mm de diàmetre  
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PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  
Ha de resistir sense patir deformacions ni trencaments la càrrega deguda al seu ús, segons la classificació del 
paviment en funció de la càrrega límit, definida en la taula 1 de la norma UNE-EN 12825.  
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  
Les rajoles han de formar una quadrícula alineada en les direccions que indiqui la DT. 
El paviment ha de tenir la superfície plana i els junts han de ser sense emmorterar. 
Les peces han d'estar recolzades sobre els suports situats en els encreuaments de la quadrícula. 
Ha de tenir el pendent especificat en el projecte.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 6 mm/2 m  
- Gruix dels junts:  <= 3 mm  
- Pendent:  ± 0,5%  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  
S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 25°C quan es faci la col·locació sobre làmines asfàltiques. 
El replanteig requereix l'aprovació de la DF.  
Els suports no han de fer malbé els elements sobre els quals recolzen.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Paviments interiors:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  
* UNE-EN 12825:2002 Pavimentos elevados registrables  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.  
- Replanteig dels suports  
- Col·locació dels suports.  
- Col·locació de les peces del paviment.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc. 
- Control de planor.  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
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,ED15B871. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o polipropilè.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries  
 

CONDICIONS GENERALS:  
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra.  
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.  
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura i la resta de 
guiatge a intervals regulars.  
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.  
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.  
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.  
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla.  
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de reparació i 
evitar la formació de condensacions.  
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament.  
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2  
Distància entre les abraçadores:  
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant  
- Conducte de ventilació:  <= 150 cm  
Gruix del parament al que es subjecta el conducte:  
- Baixant:  >= 12 cm  
- Conducte de ventilació:  >= 9 cm  
Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1 %  
Toleràncies d'execució:  
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
No s'han de manipular ni corbar els tubs.  
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials.  
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a 
col·locar.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les 
instruccions de la DF.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum 
i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.  
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF.  
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ED3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
ED31 - CAIXES SIFÒNIQUES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
ED31A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació de caixa sifònica de PVC encastada en el paviment.  
S'han considerat les caixes sifòniques següents:  
- Amb tapa i embellidor d'acer inoxidable  
- Amb reixeta d'acer inoxidable  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació del forat per a encastar la caixa sifònica i dels tubs corresponents 
- Col·locació de la caixa sifònica 
- Prova d'estanquitat de la caixa muntada  
 

CONDICIONS GENERALS:  
La caixa sifònica muntada ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lada.  
La caixa sifònica ha de quedar enrasada amb el paviment i ha de ser registrable i estanca al servei.  
Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Connexió amb els ramals de desguàs:  h >= 20 mm 
Connexió amb el tub de sortida:  h >= 50 mm 
La connexió del tub de sortida a la baixant no ha de quedar a nivell inferior al de la boca de la caixa sifònica.  
No ha d'estar connectada a aparells sanitaris situats en un local diferent al de la seva instal·lació.  
No ha d'estar connectada al desguàs d'aigüeres, safareigs i aparells de bombeig.  
Distància de separació al baixant:  <= 2 m  
Toleràncies:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Nivell:  ± 1 mm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
ED35 - PERICONS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
ED353565. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic. S'han considerat els tipus següents:  
- Pericó 'in situ' amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades 

interiorment i amb tapa fixa o registrable. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó fabricat 'in situ':  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs 
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Lliscat interior de les parets amb ciment 
- Col·locació de la tapa  
Pericó de formigó prefabricat:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament 
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa  
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CONDICIONS GENERALS:  
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del calaix. Si la tapa 
és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt 
d'hermeticitat.  
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.  
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.  
 

PERICÓ FABRICAT 'IN SITU':  
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.  
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.  
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha 
d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.  
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada 
amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  
 

PERICONS PREFABRICATS:  
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
Toleràncies d'execució:  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

PERICÓ FABRICAT 'IN SITU':  
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.  
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 
70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.  
 

PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les 
instruccions de la DF.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum 
i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.  
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF.  
 
K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
K1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
K12 - IMPLANTACIONS D'OBRA 
K121 - BASTIDES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K121A901,K121A902. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos el temps 
que estiguin muntats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Muntatge i desmuntatge de bastida:  
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 
- Col·locació de les plataformes de treball 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Desmuntatge i retirada de la bastida  
Muntatge i desmuntatge de pont penjant:  
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont 
- Col·locació de les plataformes de treball a terra 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra 
- Desmuntatge i retirada de la bastida  
Lloguer de bastida o pont penjant:  
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat  
 

CONDICIONS GENERALS:  
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord amb la norma UNE 
76-502-90. 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. Han de ser horitzontals. 
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa subministradora. 
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes horitzontals previstes 
al càlcul sense deformacions ni danys. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material i de 80 cm en 
altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 mm d'alçada, 
un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma. 
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la separació es igual o 
inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, per tal de garantir la 
seguretat a la zona d'influència de la bastida. 
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o exterior, que compleixin 
les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 'Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo' 
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) correspongui amb els 
supòsits de càlcul. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament senyalitzats i protegits. 
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:  
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m  
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de pluges, neu o vent, 
cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida. 
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Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no hi hagin superfícies 
lliscants a les plataformes de treball.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de serveis, 
especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, fixacions i 
proteccions col·locats.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BASTIDA TUBULAR:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.  
 

PONT PENJANT:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción.  
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, cargas de 
proyecto y requisitos de seguridad.  
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de entibación 
de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.  
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro.  
 
K12C - PLATAFORMES MÒBILS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K12CA902,K12CA903. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics que formen una estructura per apuntalar un element vertical, així 
com lloguer diari de la bastida muntada, o lloguer de plataformes elevadores mòbils per a realització de treball en 
alçada.  
 

AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA:  
La plataforma elevadora ha d'estar sobre un paviment horitzontal, indeformable per la càrrega de la plataforma. 
La manipulació de la plataforma només la pot realitzar personal especialitzat que tingui formació específica del seu 
funcionament.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de serveis, 
especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, fixacions i 
proteccions col·locats. 
La col·locació de les bastides s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador de les bastides ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han 
d'utilitzar. 
En el cas que els mòduls de la bastida hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalamentent passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió periòdica total de conjunt.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA:  
Amortització en forma de lloguer diari comptabilitzat en funció dels criteris definits i pactats prèviament amb 
l'empresa.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción.  
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, cargas de 
proyecto y requisitos de seguridad.  
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de entibación 
de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.  
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro.  
 
K15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K15QU160,K151A1K1. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidària, 
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 béns materials circumdants, 
susceptibles de protecció.  
S'han considerat els tipus de protecció següents:  
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:  

- Protecció de forats verticals amb vela de lona 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta 
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment  

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:  
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura 
- Barana de protecció a la coronació d'una excavació 
- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts 
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma 
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora  

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes  
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 
- Anellat per a escales de ma 
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís  

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics  
- Pantalla de protecció front al vent 
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol  

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria  
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors exposats a 
l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, 
exposats a aquests.  
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, posant en 
perill la seguretat de persones o bens.  
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els elements 
fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en 
tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC.  



175                          Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2   

 

 

Joan Escalé Estrada – Lluís Piqué Sancho, arquitectes 

Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant del mateix. 
Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la 
realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.  
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s'hauran d'adoptar 
les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles.  
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin l'eficàcia 
de la seva funció.  
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, l'operació 
haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient.  
 
BARANES DE PROTECCIÓ:  
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la caiguda 
de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m.  
Ha d'estar constituïda per:  
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat 

perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.  
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element 
estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m.  
 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats amb el 
seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre 
de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no es 
dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han d'estar 
fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres.  
 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:  
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles caigudes 
d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.  
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i al pes màxim 
previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una deformació que pugui 
afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades al risc que es 
vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers.  
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant i/o 
subministrador.  
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a l'operació a 
realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors.  
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un perill 
per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat l'activitat.  
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin de 
forma segura o fora de les zones perilloses.  
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus components, per tal 
de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant.  
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva o hauran de 
prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  
 

BARANES DE PROTECCIÓ:  
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada mitjançant 
proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva.  
 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a una alçada de terra 
suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra 
(normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra).  
 



Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2 176 

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:  
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant 
tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a 
l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación  
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación.  
 
K1R - DESINFECCIONS, DESRATITZACIONS, ELIMINACIÓ DE PLANTES I MALES HERBES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K1RAA901,K1R7Z001,K1RAA902. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Aplicació de productes per a control de plagues, d'animals o insectes, eliminació de plantes i herbes i arrencada 
d'arbres.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Aplicació de raticida a l'interior d'edificis  
- Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis  
- Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i 

manteniment de l'abocador. 
- Esbrossada de plantes i males herbes, en interiors i exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa 

de 150 cm, com a màxim i càrrega sobre camió o contenidor. 
- Neteja de plantes i herbes de parament vertical o superfície pavimentada, aplicació de tractament herbicida i 

càrrega sobre camió o contenidor.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Aplicació de raticida, d'insecticida o neteja de plantes i herbes amb herbicida:  
- Preparació del producte per a la seva aplicació 
- Aplicació del producte sobre les superfícies a tractar 
- Recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o contenidor  
Arrencada d'arbres:  
- Preparació de la zona de treball, amb protecció i senyalització dels espais afectats 
- Tala de les branques fins a deixar net el tronc 
- Tala del tronc, a ran de soca 
- Arrencada de la soca 
- Recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o contenidor  
Esbrossada de plantes i males herbes amb mitjans manuals:  
- Preparació de la zona de treball, amb protecció i senyalització dels espais afectats 
- Arrencada de les plantes i herbes 
- Recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o contenidor  
 

ARRENCADA D'ARBRES:  
No hi han d'haver restes de branques, fulles, tronc o soca. El forat de la soca ha d'estar ple de terra.  
 

APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA:  
S'ha d'aplicar complint rigorosament les especificacions descrites a l'etiqueta dels envasos del producte i en especial 
fent atenció als següents aspectes:  
- Toxicitat del producte i mesures de precaució 
- Cultius autoritzats 
- Termini de seguretat 
- Dosi d'aplicació 
- Problemes de toxicitat 
- Possibilitat de barreges 
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- Composició del producte 
- Data de caducitat  
Els tractaments herbicides s'han d'aplicar amb ruixadors a la distància adequada fins a humitejar tota la planta 
(tiges, gemes i la cara i revers de les fulles). 
Els tractaments insecticides a l'interior de l'edifici, cal fer-los garantint que no tindran accés les persones durant el 
període de seguretat indicat pel fabricant. 
Les bosses amb el producte raticida han no han d'estar en llocs a l'abast del públic. Si és necessari tractar espais 
amb accés de públic cal col·locar el producte dins de recipients protectors especials. 
La dosificació s'ha de fer amb precisió, sense excedir-se de les quantitats indicades pel fabricant. 
En finalitzar els tractaments, s'ha d'eliminar i recollir la brossa generada, (animals morts, herbes seques, etc.)  
 

ESBROSSADA DE PLANTES I MALES HERBES AMB MITJANS MANUALS:  
La zona tractada ha d'estar neta de plantes, herbes i brossa.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA:  
S'ha d'evitar que aquest producte entri en contacte amb la pell, els ulls o les vies respiratòries. S'ha d'anar protegit 
amb guants i, si l'aplicació és per sobre del cap, amb careta. 
S'ha d'utilitzar sempre que sigui possible, productes de categoria poc tòxica i seguint les indicacions de les Estacions 
d'Avisos Agrícoles. 
S'ha de llegir amb atenció les indicacions d'ús que figuren a les etiquetes dels envasos. 
L'obertura d'envasos i la manipulació dels productes, cal fer-les a l'aire lliure o en locals molt ventilats. 
S'ha d'utilitzar roba especial i els estris utilitzar-los únicament per aquest ús. 
En casos d'intoxicació és molt important acudir al metge i facilitar-li un envàs del producte amb etiqueta. 
S'ha d'aplicar a primera hora del matí o al final de la tarda. El producte no s'ha d'aplicar a ple sol o amb vent. 
No s'ha d'aplicar el tractament sobre arbusts, arbres fruiters i plantes quan estiguin en època de floració. 
En època de floració no s'han d'utilitzar productes perillosos per a les abelles. 
Si el producte és d'aplicació sobre la planta actuant per contacte caldrà mullar bé i uniformement tota la superfície 
foliar. 
Si el producte és d'aplicació sobre la planta actuant per traslocació, com els hormonals, caldrà complir la normativa 
específica i tenir en compte que per ser efectius necessiten que la planta estigui en creixement actiu i la 
temperatura ambient no sigui baixa. 
Si el pesticida és d'aplicació sobre del sòl s'ha de tenir en compte la composició i la humitat del sòl.  
 

ARRENCADA D'ARBRES O ESBROSSADA DE PLANTES I MALES HERBES, AMB MITJANS MANUALS:  
Cal senyalitzar els arbres i plantes que cal conservar, dins de la zona de treball. 
No s'han de malmetre les estructures o construccions existents. 
En tallar les branques i el tronc de l'arbre, cal verificar que no hi a cap línia elèctrica o de comunicacions que pugui 
ser afectada.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ARRENCADA D'ARBRES:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 

APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA O MITJANS MANUALS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL:  
Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se reglamenta el uso de los productos fitosanitarios para prevenir 
daños a la fauna silvestre.  
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación tècnico-sanitaria para la 
Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas.  
Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación de productos 
fitosanitarios.  
 
CONTROL DE PLAGUES:  
DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de aplicación.  
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de 
autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.  
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación tècnico-sanitaria para la 
Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas.  
Real Decreto 162/1991, de 8 de febrero por el que se modifica la reglamentación técnico sanitaria para la 
fabricación, comercialización y utilización de los plaguicidas.  
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Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Límites máximos de residuos de plaguicidas y 
su control en determinados productos de origen vegetal.  
 

CONTROL DE MALES HERBES:  
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de 
autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.  
 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K214A901,K2148L24. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre 
camió.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, 
classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició 
original.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatges:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició 
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
 

CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.).  
DESMUNTATGE:  
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs 
escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  



179                          Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2   

 

 

Joan Escalé Estrada – Lluís Piqué Sancho, arquitectes 

S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on 
s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix 
nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements 
resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, 
en el seu defecte, la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones 
de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per 
acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport 
de productes de construcció.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ENDERROC D'EDIFICACIONS:  
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i 
els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
 

ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS, 
DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES 
O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:  
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.  
 

ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA 
DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:  
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.  
 

ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA 
CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE 
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:  
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
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K215 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K215A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb càrrega manual i 
mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, 
classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició 
original.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de 

ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material i 

carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de material 

per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega 

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

contenidor 
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat d'elements massissos, 

neteja del lloc de treball i retirada de runa 
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega 

manual de runes sobre camió 
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs o arrencades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  

Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
 

ENDERROC O ARRENCADA:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 
de què es disposin i de les condicions de transport.  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
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DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs 
escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix 
nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements 
resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense que es 
produeixin esfondraments.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, 
en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per 
acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa 
encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.  
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar 
les operacions de demolició.  
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al 
Real Decret 396/2006.  
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines 
amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.  
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades.  
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en 
recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.  Aquests recipients han d'anar 
senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, 
de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:  
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar 
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
 

ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, 
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, 
ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:  
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  
 

ARRENCADA DE BONERA:  
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.  
 

ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:  
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.  
 
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K2182231. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb càrrega 
manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un 
abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, 
classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició 
original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i carrega de 

runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o 

contenidor 
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior restauració i 

muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de 
bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i carrega de 

runa sobre camió o contenidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs, repicat o arrencades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  
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ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 
de què es disposin i de les condicions de transport.  
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 

DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements 
resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, 
en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per 
acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:  
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.  
 

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O 
CELS RASOS:  
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  
 

DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:  
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
 
 
 
 
K22 - MOVIMENTS DE TERRES 
K222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K222A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans 
mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  
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Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb 
utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la 

partida d'obra  
 

CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 
SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de 
ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini 
la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de 
la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la 
capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de 
la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal 
que la sabata tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
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S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir 
mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de 
l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 
avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport 
de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en 
els talussos.  
 

EXCAVACIÓ PER DAMES:  
L'ordre d'execució de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu defecte el que estableixi la DF.  
No es pot començar l'excavació d'un grup de dames si totes les dames del grup anterior no estan reblertes de 
formigó, i en condicions de suportar les empentes del terreny.  
 

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la 
cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del 
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions 
aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 
correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han 
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions 
relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias 
relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera  
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K4 - ESTRUCTURES 
K44 - ESTRUCTURES D'ACER 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4445111. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces 
compostes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Pilars  
- Elements d'ancoratge  
- Bigues  
- Biguetes  
- Llindes  
- Corretges  
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)  
- Platina d'acer per a reforç d'estructures, col·locada amb adhesiu  
S'han considerat els tipus de perfils següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 

S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, 

S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 

segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1  
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 

EAE-2011, UNE-EN 10219-1  
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011, UNE-EN 

10025-2  
S'han considerat els acabats superficials següents:  
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant  
- Galvanitzat  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació amb soldadura  
- Col·locació amb cargols  
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats  
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó amb resines epoxi de dos components  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig i marcat dels eixos  
- Col·locació i fixació provisional de la peça  
- Aplomat i anivellació definitius  
- Execució de les unions, en el seu cas  
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  
 

CONDICIONS GENERALS:  
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de 
la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques.  
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.  
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i 
perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.  
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. 
Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.  
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es 
dedueixi clarament de la seva forma.  
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats 
adequadament.  
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.  
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb 
l'element que s'han d'unir.  
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.  
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols 
provisionals de muntatge.  
Toleràncies d'execució:  
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- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de l'EAE. 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.   
 

PILARS:  
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota del nivell del 
formigó.  
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades 
especials o formigó fi.  
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i de 
qualsevol material contaminant.  
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert.  
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:  
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1 
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi  
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant.  
 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint 
les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha 
de facilitar el muntatge i les inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.  
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament 
de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:  
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.  
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han 
d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent:  
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:  

- Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm  

- Diàmetre dels forats:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de 

l'EAE  
- Posició dels forats:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE  

 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de 
ser equivalent a la del material base.  
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.   
Els mètodes de protecció podran ser:  
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans 
d'iniciar els treballs en obra.  
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.  
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Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant 
que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció.  
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge 
experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.  
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després 
d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.  
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra 
i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.  
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en 
tot moment.  
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals 
de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.  
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del 
muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.  
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni 
disminueixin la seva capacitat de servei.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària.  
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o 
sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de 
muntatge.  
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el 
cargolament.  
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, 
aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació 
posterior de la resta de l'estructura.  
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura 
s'han de reparar amb procediments adequats.  
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de 
forma permanent.  
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.   
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees 
que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.  
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció 
després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.  
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals 
de l'UNE-ENV 1090-2.  
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.  
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-
ENV 1090-4.  
 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que 
proporcioni un acabat equivalent.  
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 
del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i 
posterior oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.  
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el 
contacte íntim de les peces d'unió.  
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al 'collat a 
tocar' sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels 
cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per 
als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat 
mínim, s'afluixin. El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  
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Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després 
de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi 
inspeccionat la unió.  
 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a 
mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de 
soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  
necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, 
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus 
d'operació que supervisen.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de 
soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la 
soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius 
adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No 
s'han d'introduir soldadures addicionals.  
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin 
dintre de les toleràncies establertes.  
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les 
soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona 
tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada 
component del metall base.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un 
raspall.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del 
DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE 
per a obres d'enginyeria civil.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona 
a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.  
 

PLATINA D'ACER PER A REFORÇ D'ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:  
El fabricant de l'adhesiu ha de garantir les característiques mecàniques de l'adhesiu, i la compatibilitat amb els 
materials que s'han d'unir. Ha de subministrar les instruccions d'utilització, indicant el procés d'elaboració de la 
mescla, el temps d'utilització i les temperatures a les que es pot utilitzar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PLATINA D'ACER PER A REFORÇ D'ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:  
m2 de superfície col·locada segons les especificacions de la DT 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls  
 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS 
AUXILIARS:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
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- 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.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  
 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75)  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, 
tant per als productes com per a l'execució.  
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:  
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat 

reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de 

soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.  
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de 
subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada.  
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part 
del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.  
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , 
considerant-se les toleràncies al plec de condicions.  
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser 
aprovada per la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.   
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i 
la documentació del subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, i com a 
mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció.  
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema.  
 
UNIONS SOLDADES:  
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE.  
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.  
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries 
per establir el mètode de soldadura més adient.   
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la 
DF.  
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UNIONS CARGOLADES:  
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no 
menor que 0,1 per mil en longituds majors.  
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida 
entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.  
 

UNIONS SOLDADES:  
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.  
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual 
realitzada i dels anàlisis anteriors.  
 

UNIONS CARGOLADES:  
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.  
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A 
més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben 
irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les 
oportunes actuacions segons el resultat.  
 

UNIONS SOLDADES:  
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es 
farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o 
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
 

UNIONS SOLDADES:  
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o 
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat. 
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud 
de les soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan 
aquestes siguin a topar.  
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.  
 

UNIONS CARGOLADES:  
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements 
secundaris com rigiditzadors.   
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 

UNIONS SOLDADES:  
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.  
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.  
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats  
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K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
K459 - FORMIGONAT DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K459A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó 
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars 
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Sostres amb elements resistents industrialitzats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
 

CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan 
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements 
adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense 
que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  
- Secció transversal (D: dimensió considerada):  

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:  
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
- Resta d'elements: ± 10 mm  

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Gruix de la capa de compressió:  
- Sobre biguetes:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi 
que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament 
requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes 
condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició 
definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació 
completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 
formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho 
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera 
que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la 
forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es 
supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de 
l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de 
vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.  
 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
 

FORMIGÓ LLEUGER:  
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions consecutives dels 
vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional 
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat. 
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin que el 
granulat s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la beurada  
 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó.  
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat  
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament.  
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha 
d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre.  
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En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en 
l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades 
prèviament i expressament per la DF.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de 

neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les 

dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la 

ferralla durant el formigonat.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions 

ambientals.  
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. 

Control de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució 
hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a 
assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions 

tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions 

específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que 
s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat 
de l'estructura.  

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació 
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les 
condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.  
 
K45D - FORMIGONAT DE MEMBRANES I VOLTES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K45DA901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó 
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars 
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
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S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Membranes i voltes  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
 

CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan 
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements 
adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense 
que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  
- Secció transversal (D: dimensió considerada):  

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:  
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
- Resta d'elements: ± 10 mm  

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi 
que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament 
requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes 
condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició 
definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació 
completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 
formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho 
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
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La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera 
que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la 
forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es 
supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de 
l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de 
vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades 
prèviament i expressament per la DF.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de 

neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les 

dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la 

ferralla durant el formigonat.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions 

ambientals.  
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. 

Control de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució 
hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a 
assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions 

tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions 

específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que 
s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  
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- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat 
de l'estructura.  

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació 
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les 
condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.  
 
K4C - APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4C5U002,K4C9A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i desmuntatge d'apuntalaments d'elements construïts.  
 S'han considerat els elements següents:  
- Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas mitjançant creu de Sant Andreu feta amb taulons i 

formada per solera, puntals i sotapont superior tornapuntat en les dues diagonals, elaborada en obra  
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga o llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló  
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs  
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de revoltó amb cindri de fusta amb puntal metàl·lic i tauló  
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb cindri de fusta recolzat sobre puntals metàl·lics i taulons  
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta plana o nervada amb cindri de fusta elaborat a l'obra amb 

fusta  
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o llosa d'escala, amb puntal metàl·lic i tauló  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Falcat i tesat dels puntals 
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en 

disposició de suportar els esforços  
 

CONDICIONS GENERALS:  
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 
suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials les accions estàtiques i dinàmiques a les que es veuran 
sotmesos.  
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element apuntalat.  
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió.  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit.  
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han 
d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF.  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'apuntalament:  
- Moviments locals:  <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum):  <= L/1000  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La col·locació dels apuntalaments s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han 
d'utilitzar.  
En el cas que els apuntalaments o cindris hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió 
periòdica del mateix. 
El desapuntalament de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ESTINTOLAMENT DE BUIT DE PAS, APUNTALAMENT DE REVOLTÓ AMB CINDRI D'1,5 M, APUNTALAMENT D'ARC:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 

APUNTALAMENT DE BIGA, APUNTALAMENT DE LLINDA:  
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m de llargària realment apuntalada executada segons les especificacions de la DT.  
 

APUNTALAMENT DE VOLTA, APUNTALAMENT DE SOSTRE, APUNTALAMENT DE LLOSA D'ESCALA:  
m2 de superfície realment apuntalada segons les especificacions de la DT 
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el desenvolupament del perfil 
necessari per a salvar el nervis els i elements sobresortits del pla de la volta. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
K4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS 
K4DA - ENCOFRATS PER A SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4DAA901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on 
s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
 

CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els 
requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec 
de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les 
toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i 
dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF 
certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció 
amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha 
d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de 
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels 
possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de 
silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.  
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El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals 
produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 

2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si 
durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment 
normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han 
de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar 
d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del 
formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la 
DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba 
sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament 
durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat 
del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o 
deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
 

Tipus d’acer Replanteig eixos Dimensions Aplomat Horitzontalitat Parcial Total 

Rases i pous + 20 mm + 50 mm 30 mm + 10 mm - + 60 mm 

Murs + 20 mm + 50 mm + 20 mm + 20 mm + 50 mm - 

Riostres + 20 mm + 50 mm + 20 mm + 10 mm - - 

Basaments + 20 mm + 50 mm + 10 mm + 10 mm - - 

Enceps + 20 mm + 50 mm + 20 mm + 10 mm - - 

Pilars + 20 mm + 40 mm + 10 mm + 10 mm - - 

Bigues + 10 mm + 30 mm + 0,5 mm + 2 mm - - 

Llindes - - + 10 mm + 5 mm - - 

Cèrcols - - + 10 mm + 5 mm - - 

Sostres + 5 mm + 50 mm - - - - 

Lloses - + 50 mm - 40 mm + 2 % + 30 mm + 60 mm 

Menbranes - + 30 mm - - - - 

Estreps - + 50 mm + 10 mm + 10 mm - - 
 

MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de 
l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
 

FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es 
mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la 
distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de 
les armadures.  
 

FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni 
irregularitats.  
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S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a 
que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua 
continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 
conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han 
d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels 
mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, 
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de 
l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre 
durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a 
suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure 
moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals 
als sostres.  
 

ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. 
Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es 
tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa 
més gran de 10.  
 

ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa 
necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta 
contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Es realitzarà un estudi particular de l'apuntalament, que figurarà al projecte de l'estructura si:  
- Pes propi dels sostres > 5 kN/m² 
- Alçària dels puntals > 3,5 m  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. 
Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
En sostres de biguetes armades s'han de col·locar els apuntalats anivellats amb els recolzaments i sobre aquests 
s'han de col·locar les biguetes  
En sostres de biguetes pretensades s'han de col·locar les biguetes i s'han d'ajustar tot seguit els apuntalats  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Els sotaponts es col·locaran a les distàncies indicades als plànols d'execució del sostre d'acord amb l'apartat 59.2. de 
l'EHE-08   
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres 
parts de l'estructura executades amb anterioritat.  
En sostres unidireccionals l'ordre de retirada dels puntals serà des del centre del buit cap als extrems, en voladius 
des de la volada cap al recolçament  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  
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Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements 
d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i 
condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En 
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
K4F - ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 
K4F6 - VOLTES I REVOLTONS D'OBRA DE FÀBRICA DE CERÀMICA 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4F6A901,K4F6A902,K4F6A903. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució d'estructures amb maons ceràmics.  
S'han considerat els elements estructurals següents:  
- Voltes  
- Voltes d'escala  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Arcs, voltes i llindes:  
- Col·locació de les plantilles o dels cindris que han de servir de guia 
- Col·locació de les peces humitejant-les 
- Repàs dels junts i neteja de l'element si ha de quedar vist 
- Protecció de l'element enfront accions mecàniques no previstes en el càlcul 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica de cops, rascades i esquitxades de morter  
 

CONDICIONS GENERALS:  
Ha de ser estable i resistent.  
Ha de tenir la forma indicada a la DT.  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en 
especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció 
de les classes d'exposició.  
No ha de tenir esquerdes.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
 

VOLTA O DOBLAT DE VOLTA:  
Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta.  
Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós.  
Quan la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós.  
Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts normals a les directrius han de 
ser a trencajunt.  
En la volta d'escala, el primer tram ha de carregar sobre el massissat dels tres primers esglaons.  
La secció transversal ha de tenir forma arquejada, amb l'aresta exterior aixecada 5 cm respecte de la interior.  
Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de fondària >= 2 cm.  
El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat.  
Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a 
trencajunt.  
Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter.  
Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta.  
Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser 
continus.  
L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves.  
La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com és ara dents de serra.  
Gruix dels junts:  8 - 15 mm  
Gruix de la capa intermèdia de morter: 10 - 15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm  
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- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, 
s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, esglaonada, sempre 
que sigui possible, si no és així, s'ha de fer deixant alternativament, filades entrants i sortints.  
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del 
temps màxim establert.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.  
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins 
que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i 
tornar-la a col·locar.  
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts.  
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient.  
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els 
materials.  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques 
desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).  
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, 
de l'execució de l'obra o d'altres.  
 

ARC I VOLTA:  
S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar.  
Només es poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres.  
El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent 
alhora la capa intermèdia de morter.  
Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat.  
No s'ha de descindrar sense l'autorització de la DF El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

VOLTA O DOBLAT DE VOLTA:  
m2 de superfície de volta, amidada per l'intradós, executada segons les especificacions de la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
K4FR - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4FR14F2. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica, com ara parets, voltes o arcs.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Grapa amb armadura d'acer en barres, per a cosit estàtic d'obra de fàbrica, col·locada en l'orifici practicat en 

l'obra i reblert amb injecció de morter 
- Reparació de fissures en obra de fàbrica, previ repicat i sanejament d'elements solts i segellat amb morter 
- Reparació d'element de pedra amb falcat de la peça despresa, injectat de resines epoxi i rejuntat amb morter 
- Restitució de volum, d'element de pedra amb morter, armat amb xarxa de filferro 
- Reparació amb reposició de peces 
- Segellat d'esquerda amb injecció d'adhesiu de resines epoxi o de morter  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Grapat:  
- Neteja i preparació de la zona a grapar 
- Replanteig de la posició de les grapes 
- Perforació dels ancoratges 
- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats 
- Col·locació de la grapa, recollida del morter sobrant, i falcat provisional 
- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments  
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GRAPAT:  
Les grapes han d'estar disposades simètricament respecte a l'esquerda, als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, 
els que determini la DF.  
Si es possible, cal evitar que els extrems de les grapes estiguin a una mateixa alineació, per evitar una nova línia de 
fractura.  
Els extrems de les grapes han d'estar fixats a les peces. Mai als junts.  
Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diàmetre igual al doble de la barra utilitzada.  
El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter elàstic.  
Els extrems doblegats de les grapes han d'estar completament introduïts al forat. La grapa ha d'estar enrasada amb 
el parament. 
Si la grapa no és d'acer inoxidable, ha d'estar recoberta amb dues capes de pintura antioxidant.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, 
s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.  
 

GRAPAT, REPARACIÓ DE FISSURES, SEGELLAT D'ESQUERDA, REPARACIÓ AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM:  
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del 
temps màxim establert.  
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

GRAPAT, REPARACIÓ DE PEÇA DESPRESA O ATIRANTAT D'ARC:  
Unitat de quantitat realment executada d'acord amb la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
K4G - ESTRUCTURES DE MAÇONERIA 
K4GR - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE MAÇONERIA 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4GRS3CD. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica, com ara parets, voltes o arcs.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Grapa amb armadura d'acer en barres, per a cosit estàtic d'obra de fàbrica, col·locada en l'orifici practicat en 

l'obra i reblert amb injecció de morter 
- Reparació de fissures en obra de fàbrica, previ repicat i sanejament d'elements solts i segellat amb morter 
- Reparació d'element de pedra amb falcat de la peça despresa, injectat de resines epoxi i rejuntat amb morter 
- Restitució de volum, d'element de pedra amb morter, armat amb xarxa de filferro 
- Reparació amb reposició de peces 
- Segellat d'esquerda amb injecció d'adhesiu de resines epoxi o de morter  
- Repicat puntual d'element estructural d'obra ceràmica amb mitjans manuals 
- Atirantat d'arc d'obra ceràmica amb tensor d'acer subjectat a l'obra amb plaques de repartiment i reblert de 

morter entre parament i placa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Grapat:  
- Neteja i preparació de la zona a grapar 
- Replanteig de la posició de les grapes 
- Perforació dels ancoratges 
- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats 
- Col·locació de la grapa, recollida del morter sobrant, i falcat provisional 
- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments  
Reparació de fissures:  
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja dels junts 
- Segellat de les fissures i els junts amb morter mixt 
- Retirada de la runa  
Reparació de peça despresa:  
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- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos 
- Falcat de la peça, fins retornar-la a la posició original 
- Injecció de la resina epoxi 
- Rejuntat de les peces amb morter  
Restitució de volum amb morter armat amb filferro:  
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos 
- Extracció de les sals solubles de la pedra i aplicació del consolidant, en el seu cas 
- Fixació dels claus i col·locació l'armadura 
- Reconstrucció del volum, amb morter de dos components, per capes, o amb morter mixt 
- Tractament superficial d'acabat  
Segellat d'esquerda, o d'esquerda i fissures:  
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja de l'esquerda 
- Preparació del pla d'injecció, amb determinació dels llocs on col·locar els broquets i els testimonis de sortida, i 

l'ordre d'injecció 
- Col·locació dels broquets, i obturació superficial de l'esquerda 
- Rentat amb aigua a pressió de l'esquerda 
- Injecció del morter, segons l'ordre establert 
- Retirada dels broquets i la runa  
Repicat puntual:  
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja dels junts 
- Retirada de la runa  
 

GRAPAT:  
Les grapes han d'estar disposades simètricament respecte a l'esquerda, als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, 
els que determini la DF. Si es possible, cal evitar que els extrems de les grapes estiguin a una mateixa alineació, per 
evitar una nova línia de fractura.  
Els extrems de les grapes han d'estar fixats a les peces. Mai als junts.  
Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diàmetre igual al doble de la barra utilitzada.  
El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter elàstic.  
Els extrems doblegats de les grapes han d'estar completament introduïts al forat. La grapa ha d'estar enrasada amb 
el parament. 
Si la grapa no és d'acer inoxidable, ha d'estar recoberta amb dues capes de pintura antioxidant.  
 

REPARACIÓ DE FISSURES:  
Al parament no hi han d'haver elements despresos o inestables.  
Els junts i les fissures han d'estar reblerts amb morter.  
 

REPARACIÓ AMB FALCAT DE LA PEDRA DESPRESA:  
L'element reparat, ha de ser capaç de resistir les càrregues a les que està sotmès, sense deformacions.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
Al parament no hi ha d'haver restes de morter o beurada.  
 

REPARACIÓ LINEAL O SUPERFICIAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM:  
La peça reparada ha de tenir la forma i acabat superficial indicats a la DT, o la que indiqui expressament la DF.  
El morter de reparació ha d'estar ben adherit, sense fissures o bosses. 
S'han de mantenir els junts existents. 
No han de quedar vistes les armadures ni els elements de fixació d'aquestes.  
No hi han d'haver taques de sals a la pedra. 
El color de la pedra no s'ha de modificar amb el tractament d'acabat.  
 

SEGELLAT D'ESQUERDA, O D'ESQUERDA I FISSURES:  
L'esquerda ha d'estar plena en tota la seva fondària. 
El reblert de l'esquerda no ha de sobresortir del pla del parament.  
Al parament no hi ha d'haver restes de morter o beurada.  
 
REPARACIÓ D'ESQUERDA I REPICAT PUNTUAL:  
Al parament no hi han d'haver elements despresos o inestables.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, 
s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.  
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GRAPAT, REPARACIÓ DE FISSURES, SEGELLAT D'ESQUERDA, REPARACIÓ AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM:  
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del 
temps màxim establert.  
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

GRAPAT, REPARACIÓ DE PEÇA DESPRESA O ATIRANTAT D'ARC:  
Unitat de quantitat realment executada d'acord amb la DT.  
 

SEGELLAT D'ESQUERDES I FISSURES, REPARACIÓ SUPERFICIAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM, REPARACIÓ DE 
FISSURES AMIDAT EN M2:  
m2 de superfície realment reparada, executada d'acord amb la DT.  
 

REPARACIÓ DE FISSURES AMIDAT EN M:  
m de llargària reparada segons les especificacions de la DT.  
 

SEGELLAT D'ESQUERDA O REPARACIÓ LINIAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM:  
m de llargària, mesurat per la cara exterior de la paret, reparada d'acord amb la DT.  
 

REPARACIÓ AMB REPOSICIÓ DE PECES EN FÀBRICA DE PEDRA O BRANCAL:  
m3 de volum realment executat d'acord amb la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
K4S - REFORÇ D'ESTRUCTURES 
K4S1 - REFORÇ DE SOSTRES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4S1A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reforç o substitució funcional d'elements estructurals lineals horitzontals, bigues o biguetes, amb perfils, utilitzats 
directament o formant peces compostes.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig i marcat dels eixos  
- Col·locació i fixació provisional de la peça  
- Aplomat i anivellació definitius  
- Execució de les unions, en el seu cas  
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  
 

CONDICIONS GENERALS:  
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.  
Ha de quedar horitzontal.  
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i 
perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.  
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.  
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.  
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb 
l'element que s'han d'unir.  
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.  
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  
L'espai entre la peça nova i el sostre a reforçar ha d'estat reblert amb morter.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària de l'element:  

- D'1 m, com a màxim: ± 2 mm 
- D'1 a 3 m: ± 3 mm 
- De 3 a 6 m: ± 4 mm 
- De 6 a 10 m: ± 5 mm 
- De 10 a 15 m: ± 6 mm  

- Aplomat (D= cantell):  <= D/250  
- Tolerància total (suma de les toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural): <= 15 mm  
 

ELEMENTS D'ANCORATGE:  
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Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 0,2%  
- Dimensions plaques d'ancoratge:  ± 2%  
- Separació entre barres d'ancoratge:  ± 2%  
- Alineació entre barres d'ancoratge:  ± 2 mm  
- Alineació:  ± 2 mm/m  
 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha 
de facilitar el muntatge i les inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
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.  
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  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:  

- Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm  

- Diàmetre i posició dels forats:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A  
 

COL·LOCACIÓ 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.  
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, 
fissura, inclusió d'escòria o porus.  
La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures continues de penetració complerta.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans 
d'iniciar els treballs en obra.  
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els 
treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.  
El muntatge s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant del sistema. Si el sistema te un DIT concedit, 
s'hauran de seguir les seves instruccions.  
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després 
d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada 
unió coincideix exactament amb la posició definitiva.  
Cal eliminar tots els elements de recobriment del sostre, i netejar la biga o bigueta a reforçar d'elements inestables. 
Cal desviar les instal·lacions que puguin interferir en el procés de muntatge. 
Al parament on s'han d'ancorar els recolzaments, s'han d'eliminar els revestiments (guixos, morters, etc.). 
Si cal, s'ha d'apuntalar el sostre a reforçar, s'ha de fer tenint en compte el descens de càrregues a les plantes 
inferiors. 
Els recolzaments s'han de fixar al parament seguint les instruccions del fabricant del sistema. 
Els morters de reblert s'han de barrejar amb les proporcions indicades a les seves instruccions, i s'ha d'utilitzar 
avanç del temps màxim.  
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i 
Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.  
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, 
segons les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra.  
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la 
segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del 
muntatge.  
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  
 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que 
proporcioni un acabat equivalent.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
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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.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al 'collat a 
tocar' sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels 
cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per 
als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat 
mínim, s'afluixin.  
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  
 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de 
soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la 
soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un 
raspall.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  
L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del 
DB-SE A.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària realment executat, mesurat entre les cares exteriors de les platines de recolzament  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  
 
K4S5 - REFORÇ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4S5A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reforç d'elements estructurals de formigó armat amb perfils normalitzats d'acer, o làmines de resines epoxi 
armades amb fibra de carboni, i recrescuts de formigó. 
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Reforç de pilar amb perfils laminats d'acer sèrie L a les cantonades i empressillat amb planxa, prèvia neteja i 

sanejament de les arestes i dels perfils i fixats amb adhesiu de resines epoxi. 
- Reforç de base i cap de pilar amb cèrcol perimetral de perfils laminats d'acer sèrie L units entre sí amb 

soldadura i reblert de l'espai entre el formigó i l'acer amb injeccions de resina epoxi 
- Reforç d'elements de formigó mitjançant platabanda d'acer laminat, col·locada adherida amb adhesiu de 

resines epoxi, amb apuntalament de la platabanda amb puntals telescòpics i llates de fusta 
- Reforç d'estructures amb làmines de resines epoxi amb fibres de carboni, adherides amb adhesiu epoxi 
- Recrescut del gruix de pilar amb una capa de 5 cm de gruix de formigó, col·locat manualment des del sostre de 

la planta superior per orificis fets prèviament, prèvia aplicació d'un adhesiu de resines epoxi.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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Reforç de pilar de formigó amb perfils laminats d'acer:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels reforços i dels empressillats 
- Neteja de la superfície de formigó i aplicació de la resina 
- Col·locació i fixació provisional de les peces de cantonada 
- Col·locació dels empressillats i execució de les unions 
- Neteja de les restes d'adhesiu  
Reforç de base i cap de pilar de formigó amb perfils laminats d'acer:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels reforços 
- Neteja de la superfície de formigó i aplicació de la resina 
- Col·locació i fixació provisional de les peces de cantonada 
- Execució de les unions 
- Reblert per injecció de resines epoxi de l'espai entre el terra o el sostre i el perfil L 
- Neteja de les restes d'adhesiu  
Reforç d'estructures de formigó amb platabandes d'acer:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels reforços 
- Neteja de la superfície de formigó i aplicació de la resina 
- Col·locació i fixació provisional de les peces 
- Aplicació de pressió sobre la platabanda 
- Neteja de les restes d'adhesiu  
Reforç d'estructures de formigó amb làmines de resines epoxi i fibra de carboni:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels reforços 
- Neteja de la superfície de formigó i aplicació de resina 
- Saturació del laminat amb resines epoxi 
- Col·locació del laminat pressionant amb un rodet 
- Neteja de les restes d'adhesiu  
Recrescut gruix pilar:  
- Preparació de la zona de treball 
- Neteja de la superfície de formigó i aplicació de resina 
- Abocat del formigó, i compactat ( l'encofrat i les perforacions no son objecte d'aquesta unitat d'obra) 
- Neteja de les restes de formigó  
 

REFORÇ DE PILAR, AMB PERFILS LAMINATS D'ACER O REFORÇ DE BASE I CAP DE PILAR, AMB PERFILS LAMINATS 
D'ACER O REFORÇ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB PLATABANDES D'ACER:  
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.  
L'orientació dels reforços del pilar han de coincidir amb les indicacions de la DT.  
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i 
perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.  
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.  
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.  
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb 
l'element que s'han d'unir.  
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.  
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, 
fissura, inclusió d'escòria o porus.  
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  
No es permet reomplir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols 
provisionals de muntatge.  
Toleràncies d'execució:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  
 
REFORÇ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB LÀMINES DE RESINES EPOXI I FIBRA DE CARBONI:  
Els reforços han d'estar als llocs indicats a la DT, i han de tenir les dimensions especificades a la mateixa. 
No hi ha d'haver bosses d'aire a sota de les làmines. Han d'estar adherides en tota la seva superfície al formigó. 
La làmina de reforç ha d'estar completament impregnada de resina per la cara exterior. 
No hi ha d'haver taques ni regalims de resina a la superfície del formigó. 
Amplada de cada banda de reforç:  50 mm 
Gruix del reforç:  1,2 mm  
 

RECRESCUT DEL GRUIX DE PILAR DE FORMIGÓ:  
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El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres.  
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements 
adherits.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Consistència (plàstica):  ± 1 cm  
- Verticalitat (H alçària del punt considerat) H <= 6 m:  ± 24 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:  

- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist:  ± 6 mm/3 m  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

REFORÇ DE PILAR, AMB PERFILS LAMINATS D'ACER O REFORÇ DE BASE I CAP DE PILAR, AMB PERFILS LAMINATS 
D'ACER O REFORÇ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB PLATABANDES D'ACER:  
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans 
d'iniciar els treballs en obra.  
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els 
treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.  
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després 
d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada 
unió coincideix exactament amb la posició definitiva.  
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de 
desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops.  
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, 
segons les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra.  
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la 
segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del 
muntatge.  
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  
 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de 
soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la 
soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un 
raspall.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  
L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del 
DB-SE A.  
 

COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:  
El suport on s'ha d'aplicar el reforç ha d'estar net, sec, sense greixos, olis o partícules despreses. 
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El suport ha de tenir més de 6 setmanes de vida. 
La temperatura del suport i la temperatura ambient ha d'estar entre 10ºC i 30ºC. 
S'ha de netejar de pols amb una màquina industrial.  
Si la superfície a reforçar es irregular o te forats, s'ha de regularitzar prèviament amb un morter de reparació amb 
capacitat estructural. La irregularitat màxima ha de ser menor a 5 mm. 
S'ha d'aplicar en primer lloc una capa de resina epoxi de dos components, d'1 mm sobre el suport, al lloc on s'ha de 
fer el reforç, aplicar a l'element de reforç una capa d'1 a 2 mm de gruix, del mateix producte, i col·locar-ho sobre el 
parament, pressionant fins que flueixi per totes les vores l'adhesiu, i no restin bosses d'aire ocluit.  
Tot el procés s'ha de fer dins dels temps indicats pel fabricant del adhesiu, en funció de la temperatura ambient.  
 

RECRESCUT DEL GRUIX DE PILAR DE FORMIGÓ:  
Abans de formigonar, cal aplicar un adhesiu de tipus epoxi a la superfície del formigó, que actuï com a pont d'unió 
del formigó nou i el vell. 
L'abocada del formigó s'ha de fer abans de que l'adhesiu perdi la seva eficàcia.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi 
que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament 
requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes 
condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició 
definitiva.  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 
formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho 
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera 
que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la 
forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es 
supervisi per la DF.  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de 
vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de 
l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

REFORÇ DE PILAR DE FORMIGÓ  AMB PERFILS LAMINATS SERIE L A LES CANTONADES, O REFORÇ D'ESTRUCTURES 
AMB LÀMINES DE RESINES EPOXI I FIBRA DE CARBONI, O RECRESCUT DEL GRUIX DE PILARS:  
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.  
 

REFORÇ DE BASE I CAP DE PILAR AMB PERFILS L:  
Unitat de pilar reforçat al cap i a la base, executat d'acord amb la DT.  
 

REFORÇ D'ELEMENTS DE FORMIGÓ AMB PLATABANDES D'ACER LAMINAT:  
m2 de superfície realment executat d'acord amb la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
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* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  
 
K4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4ZWA901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica ceràmica, com ara parets, voltes o arcs.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Ancoratge sobre fàbrica de pedra, mitjançant rodó d'acer inoxidable o bronze, introduït en el forat practicat 

sobre el suport i reblert posterior amb resina epoxi 
- Ancoratge amb tac d'acer inoxidable, volandera i femella, sobre suport d'obra ceràmica formigó o pedra 
- Ancoratge amb tac químic amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i ampolla d'adhesiu, sobre suport 

d'obra de fàbrica de maó massís  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Ancoratge amb rodons  
- Neteja i preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels ancoratges 
- Perforació dels ancoratges 
- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats 
- Col·locació de l'ancoratge, recollida del morter sobrant, i falcat provisional 
- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments  
Ancoratge amb tac d'acer inoxidable:  
- Neteja i preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels ancoratges 
- Perforació dels suports 
- Col·locació de l'ancoratge i fixació del mateix amb el cargol  
Ancoratge amb tac químic:  
- Neteja i preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels ancoratges 
- Perforació dels suports 
- Introducció de l'ampolla de resines 
- Col·locació de l'ancoratge, recollida de les resines sobrants  
 

ANCORATGE AMB RODONS:  
Els rodons han d'estar disposat, als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini la DF.  
Si es possible, cal evitar que els extrems dels ancoratges estiguin a una mateixa alineació, per evitar una nova línia 
de fractura. 
Els ancoratges han d'estar fixats a les pedres. Mai als junts.  
Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diàmetre igual al doble de la barra utilitzada.  
El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter elàstic.  
 

ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QUÍMIC:  
Ha d'estar situat als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini la DF.  
Cal verificar que el suport te la resistència suficient per assolir les càrregues previstes. 
En fàbriques de maons o de pedra, no s'han de situar les perforacions a prop dels junts. 
Els paraments han d'estar nets de la pols de la perforació i de les restes de morter si es el cas.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del 
temps màxim establert.  
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QUÍMIC:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
ANCORATGE AMB RODÓ D'ACER INOXIDABLE O BRONZE:  
m de llargària, realment executada d'acord amb la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
K5 - COBERTES 
K5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
K5ZF - ACROTERIS, GÀRGOLES I IMPOSTES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K5ZFA901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'elements per a l'expulsió de l'aigua de la coberta  
S'han considerat els elements següents:  
- Gàrgola de planxa amb reixeta col·locada amb fixacions mecàniques.  
- Gàrgola de PVC amb reixeta, col·locada amb fixacions mecàniques 
- Gàrgola de planxa, col·locada amb soldadura 
- Gàrgola de pedra, col·locada amb morter 
- Protecció d'imposta amb planxa, col·locada amb fixacions mecàniques  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
Element de planxa col·locat amb fixacions mecàniques:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines  
Gàrgola col·locada amb soldadura:  
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element amb soldadura  
Gàrgola de pedra col·locada amb morter:  
- Replanteig de l'element 
- Neteja i preparació del llit d'assentament 
- Col·locació de l'element 
- Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja final  
 

CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  
En els elements formats per vàries peces, el sentit del cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i 
del recorregut de l'aigua.  
En els elements col·locats amb fixacions mecàniques les peces han de quedar fixades al suport sòlidament 
mitjançant visos.  
 

ELEMENT DE PLANXA:  
Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el 
suport  
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de coure han de ser claus de 
coure o visos de bronze o aliatge de coure  
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives que puguin fer malbé 
el metall. Les grapes d'ancoratge han d'estar fixades als llistons o al tauler de fusta mitjançant fixacions mecàniques.  
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden utilitzar claus llisos.  
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments de dilatació 
del metall.  
La unió de planxes s'ha de fer, sempre que sigui possible per unió engrapada, per tal de permetre el lliure moviment 
de les planxes.  
 

GÀRGOLA:  
La gàrgola de planxa ha de quedar fixada sòlidament a l'acroteri mitjançant soldadura d'estany en tot el seu 
perímetre.  
La gàrgola de PVC ha de quedar fixada mecànicament al suport horitzontal i collada a l'ampit amb morter.  
La gàrgola de planxa ha de portar una reixeta per tal d'evitar l'entrada de cossos estranys.  
Pendent cap a l'exterior:  >= 1 cm 
Amplària de l'estanyat en els extrems a soldar:  >= 15 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Situació:  ± 20 mm  
 

GÀRGOLA DE PEDRA:  
Les pedres no han de tenir fissures, esquerdes, ni escantonaments. No han de tenir signes de descomposició.  
El color de la pedra ha de tenir una tonalitat uniforme.  
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF.  
Ha de tenir la forma i les dimensions indicades a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF.  
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Ha de ser estable i resistent.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
Ha de quedar travada amb la resta de pedres que formen l'ampit.  
Gruix dels junts:  <= 3 cm  
 

PROTECCIÓ D'IMPOSTA DE FAÇANA AMB PLANXA COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
Els junts entre les peces han de quedar doblegats i encaixats. 
Les vores del junt de dilatació s'han de fer doblegades i encaixades. 
En l'element de planxa de plom, els junts entre les peces s'han de soldar amb estany. 
La platina d'acer ha d'estar sòlidament fixada al suport. 
La planxa metàl·lica ha de cobrir completament la platina i en el seu remat, ha de volar formant un trencaaigües. 
La planxa metàl·lica ha de quedar sòlidament fixada a la platina d'acer. 
Les peces han de quedar fixades al suport mitjançant claus d'acer galvanitzat amb junts de plom. 
Distància entre els junts de dilatació:  <= 600 cm 
Distància entre la fixació i les vores:  >= 2 cm 
Distància entre els punts de fixació:  
- Planxa de zinc:  <= 50 cm 
- Planxa de plom:  <= 10 cm  
Cavalcaments:  
- Planxa de zinc:  >= 5 cm 
- Planxa de plom:  >= 2,5 cm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar 
l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
 

ELEMENT DE PLANXA:  
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les 
fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).  
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar.  
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes 
dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió.  
 

ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA O PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER:  
La peça s'ha d'humitejar abans de col·locar-la.  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.  
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.  
 

GÀRGOLA:  
La gàrgola s'ha de col·locar abans de fer la impermeabilització del tram de la coberta.  
La làmina de la impermeabilització s'ha de rematar dins de la gàrgola i s'hi ha d'adherir. En la gàrgola de PVC s'ha 
d'adherir de la mateixa forma que els junts entre làmines.  
En la gàrgola de pedra, les peces s'han de col·locar sobre un llit de morter. Cal garantir l'estabilitat de la peça fins 
que el morter no hagi endurit i el conjunt sigui estable.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ACROTERI I PROTECCIÓ D'IMPOSTA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 

GÀRGOLA:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
K8 - REVESTIMENTS 
K81 - ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX 
K811 - ARREBOSSATS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K811A901. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en 
paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de 
ciment ràpid.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arrebossat esquerdejat  
- Arrebossat a bona vista  
- Arrebossat reglejat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Arrebossat esquerdejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter  
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final  
 

ARREBOSSAT:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no 
s'esquerdi.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver 
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.  
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.  
Gruix de la capa:  
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  
Arrebossat reglejat:  
- Distància entre mestres:  <= 150 cm  
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  
- Planor:  

- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 
- Acabat a bona vista:  ± 5 mm 
- Acabat reglejat:  ± 3 mm  

- Aplomat (parament vertical):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

- Nivell (parament horitzontal):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior 
a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han 
de refer les parts afectades.  
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a 
l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
 

ARREBOSSAT:  
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.  
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.  
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i 
voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.  
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Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la 
segona esquitxada sobre l'anterior.  
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.  
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ARREBOSSAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin 
embrutat.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Control d'execució de les mestres  
- Acabat de la superfície  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
K812 - ENGUIXATS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K8122812. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Enguixats aplicats en paraments interiors.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no  
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no  
- Formació d'aresta o de racó  
- Execució de reglada de sòcol  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enguixat a bona vista:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final  
Enguixat reglejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final  
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Formació d'aresta o de racó:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta o del racó 
- Acabat de la superfície  
Execució de la reglada de sòcol:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució dels tocs 
- Aplicació del guix 
- Acabat de la superfície  
 

CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), no hi ha d'haver 
pols, fissures, forats o d'altres defectes.  
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada.  
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments.  
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els paraments.  
El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos paraments.  
Gruix de l'enguixat:  1,2 cm  
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):  
- Enguixat a bona vista:  >= 50 
- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55  
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:  
- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm  
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:  
 

Parament  Tipus d’enguixat 

  a bona vista reglejat 

Vertical Planor + 1 mm /0,2 mm ---- 

  + 10 mm / 2m + 5 mm / 2 m 

 Aplomat / planta + 10 mm  5 mm  

Corbat Corbatura prevista + 5 mm / plantilla 1 m + 3 mm / plantilla 1 m 

Horitzontal Planor + 1 mm / 0, 2 mm ---- 

  + 10 mm / 2 m + 5 mm / 2 m 

 Nivell previst + 10 mm + 5 mm 

Inclinat Planor + 1 mm / 0,2 m ---- 

  + 10 mm / 2 m + 5 mm / 2 m 

 Inclinació prevista + 10 mm + 5 mm 
 

En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes exigides als paraments 
que els formen.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres plantes amb 
sostre al damunt, com a mínim.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben horitzontals, segons els 
casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats i als sòcols.  
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix.  
En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que s'utilitzi ha de tenir les 
mateixes característiques que la dels paraments.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
 

ACABAT LLISCAT:  
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una 
d'estesa i la segona de lliscat.  
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una 
d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat.  
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada feta amb aquesta 
finalitat.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ENGUIXAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin 
embrutat.  
 

FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals formin part, d'acord 
amb els criteris següents:  
- Llargàries <= 1 m:  No es dedueixen 
- Llargàries > 1 m:  Es dedueix el 100%  

Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat  
- Aplicació del revestiment  
- Acabat de la superfície  
- Formació d'arestes i reglades de sòcol  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Repassos i neteja final  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  
 
 

K87 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
K874 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA D'ELEMENTS D'ACER 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K874A902. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Neteja i preparació de superfície d'elements d'acer, amb sistemes diferents, per a aplicar posteriorment els 
recobriments d'acabat.  
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  
- Graus de preparació de les superfícies d'acer 
- Neteja amb raig de sorra i eliminació d'òxid amb detergent 
- Passivat de perfils laminats  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Graus de preparació de les superfícies d'acer:  
- Rascat manual curós amb rasquetes de metall dur 
- Raspallat manual curós amb raspall de filferro 
- Eliminació de la pols resultant 
- Neteja de la zona de treball i càrrega manual la runa  

Neteja amb raig de sorra i detergent:  
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 
- Aplicació de raig de sorra 
- Aplicació del producte de neteja en successives aplicacions 
- Neteja de la zona de treball  

Passivat:  
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació de l'emprimació 
- Aplicació del morter en dues capes  
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GRAUS DE PREPARACIÓ:  
Grau St2: La superfície presenta una suau brillantor metàl·lica. 
Grau St3: La superfície presenta una clara brillantor metàl·lica.  
 

NETEJA I PREPARACIÓ:  
La superfíce ha de quedar neta, sense greixos, òxid ni restes de materials adherits.  
 

PASSIVAT:  
El morter ha de cobrir completament la superfície, sense deixar bosses ni porus.  
El morter ha d'estar adherit a la base.  
Gruix de la capa: >= 0,5 mm, <= 1 mm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.  
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.  
Si s'utilitza projecció de sorra s'han de protegir els elements que no s'han de tractar, i s'ha de fer un sistema de 
recollida de la sorra projectada.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
 

GRAUS DE PREPARACIÓ:  
El rascat i el raspallat es realitzarà en una direcció, un cop acabat es repetirà en sentit perpendicular  
 

PASSIVAT:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer 
les parts afectades.  
El suport ha d'estar net, sense greixos, olis o restes de ciment.  
S'ha d'aplicar una capa d'imprimació per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el morter.  
Si el producte s'aplica en vàries capes, no s'ha d'aplicar una capa si l'anterior no esta completament seca.  
El morter s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant i s'ha d'aplicar abans del temps màxim establert.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NETEJA I PREPARACIÓ I PASSIVAT:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

GRAUS DE PREPARACIÓ:  
UNE-EN ISO 8501-1:2008 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos 
relacionados. Evaluación visual de la limpieza de las superficies. Parte 1: Grados de óxido y de preparación de 
substratos de acero no pintados después de eliminar totalmente los recubrimientos anteriores. (ISO 8501-1:2007).  
 
 

KY - AJUDES DE RAM DE PALETA 
KY3 - PASSAMURS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
KY31A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació de tubs en parets o murs en construcció, per a fer passos d'instal·lacions.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la posició dels tubs 
- Tall a mida dels tubs, i protecció dels extrems 
- Fixació del tub a l'encofrat o a la paret en construcció  
 

CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  
L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, 
de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.  
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret.  
Separació als brancals:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Si el tub està dins d'un mur de formigó, s'ha de fixar per tal que no es desplaci en el procés de formigonament i els 
extrems han d'estar tapats perquè no entri formigó. 
Si la paret es de maons, s'ha de reblir tot el contorn del tub amb morter.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària realment executat segons les especificacions de la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
En qualsevol cas serà s'han de complir tots els paràmetres especificats en les normatives d'obligat compliment 
que siguin d'aplicació. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en cinc exemplars, un 
per cadascuna de les parts, el tercer i quart per l'Arquitecte Director i el cinquè per l'expedient del Projecte dipositat 
al Col·legi de arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies.  
 

Per a la resolució de qualsevol qüestió en litigi derivada del present acte jurídic, les parts se sotmeten a l'arbitratge 
d'equitat del Tribunal Arbitral, a qui se li encomana la designació de l'àrbitre o àrbitres i la tutela i administració de 
l'arbitratge. 
 

A Navarcles - Manresa, maig 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

signat: Els Arquitectes 
 
 
 
 
 

Joan Escalé i Estrada                                                                                                                       Lluís Piqué i Sancho 

LA PROPIETAT 
 
 
 
 

 
 
La propietat: AJUNTAMENT DE MANRESA 

LA CONTRACTA 
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PDC . [Plec de Condicions]. 
 

PDC.1 [Identificació i agents del projecte]. 

 

Codi intern: 

 

19 MNR 14 

Projecte:       Rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc. Fase 2 

Tipus d’intervenció: Reforma  

Emplaçament: Carrer de Sant Francesc, 13 
Carrer de les Campanes, 2 - 4 
 
Dades cadastrals: 2297001DG0129G0001WL 
Coordenades UTM 31 N  / ETR S89 E (x) : 402059.08 m     N(y): 4619 628,07 m 
Latitud: 41

o
 43’ 20,73” N       Longitud: 1

o
 49’ 21,01” E       Altura (m): 219,87 m 

Municipi: 08241MANRESA. COMARCA DEL BAGES. Codi INE:081136  

Promotors: AJUNTAMENT DE MANRESA 

NIF : P0811200E  

Plaça Major, 1, 5 i 6  08240 Manresa    

domicili a efecte de 
notificacions 

Plaça Major, 1, 5 i 6  08240 Manresa    

Propietat: ORFEÓ MANRESÀ 

NIF : G58870536  

Muralla de Sant Domènec, 1, 08241Manresa 

domicili a efecte de 
notificacions 

Muralla de Sant Domènec, 1, 08241 Manresa    

Arquitectes: JOAN ESCALÉ ESTRADA           

Nº col·legiat: 24849/5 Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 

Demarcacióde les Comarques Centrals 

NIF: 39.332.862 X 

 

LLUÍS PIQUÉ SANCHO                

Nº col·legiat: 25871/7 Col·legi d’Arquitectes de Catalunya  

Demarcació de les Comarques Centrals 

NIF: 39.332.214 Y 

 

Passeig Cervantes, 30 Baixos – 08270 Navarcles. Barcelona 

Telèfon: 93.831 09 26    Fax: 93.831 09 26    e.mail: a9serveis@coac.net 
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[CAPÍTOL I]. 
 

[DISPOSICIONS GENERALS]. 
 

[NATURALESA I OBJECTE DEL PLEC GENERAL]. 
 

Article 1. - El present Plec General de Condicions, com a part del projecte arquitectònic té per finalitat regular 
l'execució de les obres fixant els nivells tècnics i de qualitat exigibles i precisen Ies 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, els seus tècnics i encarregats, a l'Arquitecte ia l'Aparellador o Arquitecte Tècnic i als 
laboratoris i entitats de Control de Qualitat, així com les relacions entre tots ells i les seves corresponents 
obligacions amb vista al compliment del contracte d'obra. 
 

[DOCUMENTACIÓ DEL CONTRACTE D'OBRA]. 
Formen part del contracte, el pressupost de l'obra signat per ambdues part i el projecte íntegre. 
Atesa la possibilitat que hi hagi contradiccions en el projecte. En aquest la relació és: 
 

• La memòria. 

• Amidaments i Pressupostos. 

• Plec de Condicions 
• Plànols 

 

Article 2 - Integren el contracte els següents documents relacionats per ordre de prelació quant al valor de: les 
seves especificacions en cas d'omissió o aparent contradicció: 
 

1. º Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra, si 
existís. 
2. º EI Plec de Condicions particulars. 
3. º El present Plec General de Condicions. 
4. º EI resta de la documentació de Projecte (memòria, plànols, amidaments i pressupost). 

 

En les obres que ho requereixin, també formaran part l'Estudi de Seguretat i Salut i el Projecte de Control de 
Qualitat de l'Edificació. 
 

Haurà d'incloure les condicions i delimitació dels camps d'actuació de laboratoris i entitats de control de qualitat, si 
l'obra ho requereix. 
 

Les ordres i instruccions de Ia Direcció facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a interpretació, 
complement o precisió de les seves determinacions. 
 

En cada document, Ies especificacions literals prevalen sobre les gràfiques i en els plànols, la cota preval sobre la 
mesura a escala. 
 

[CAPÍTOL II]. 
[DISPOSICIONS FACULTATIVES]. 
[PLEC GENERAL DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES]. 
 

EPÍGRAF 1. º 
DELIMITACIÓ GENERAL DE FUNCIONS TÈCNIQUES 
 

DELIMITACIÓ DE FUNCIONS DELS AGENTS INTERVINENTS 
Recollit a la Llei 38/1999, Llei d'Ordenació de l'Edificació, d'ara endavant LOE i el Reial Decret 1627/1997, d'ara 
endavant RD1627/97, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 
així com les reflectides en el Decret pel qual es regula les formalitats i continguts del Llibre de l'Edifici. 
Com a tal, es regulen les funcions de: 

• El Promotor. 

• El Projectista. 

• El Director d'Obra. 

• El Director d'Execució de l'Obra. 

• El coordinador de Seguretat i Salut. 

• Les entitats i Els laboratoris de control de qualitat de l'edificació. 
 

EPÍGRAF 2. º 
De les obligacions i drets GENERALS DEL CONSTRUCTOR O CONTRACTISTA 
Obligacions i Drets, apareixen com a tal recollides en la LOE i el Reial decret 1627/1997, d'ara endavant RD1627/97, 
pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, així com les reflectides 
en el Decret pel qual es regula les formalitats i continguts del Llibre de l'Edifici. 
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VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE 
 

Article 9. - 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 10. - EI Constructor, a la vista del Projecte d'Execució contenint, si s'escau, l'Estudi de Seguretat i Higiene, 
presentarà el Pla de Seguretat i Higiene de l'obra a l'aprovació del Director d'Execució de l'Obra. 
 

PROJECTE DE CONTROL DE QUALITAT 
 

Article 11. - El Constructor tindrà a la seva disposició el Projecte de Control de Qualitat, si per a l'obra fos necessari, 
en el qual s'especificaran les característiques i requisits que han de complir els materials i unitats d'obra, i els criteris 
per a la recepció de els materials, segons estiguin avalats o no per segells marques i qualitat; assaigs, anàlisis i 
proves a realitzar, determinació de lots i altres paràmetres definits en el Projecte per l'Arquitecte o Director 
d'Execució de l'Obra. 
 

OFICINA A L'OBRA 
 

Article 12. - EI Constructor habilitarà a l'obra una oficina en la qual hi haurà una taula o tauler adequat, en el qual 
puguin estendre i consultar els plànols. En aquesta oficina tindrà sempre el Contractista a disposició de la Direcció 
Facultativa: 
- EI Projecte d'Execució complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte. 
- La llicència d'obres. 
- EI Llibre d'Ordres i Assistència. 
- EI Pla de Seguretat i Salut i el seu Llibre d'Incidències, si hi ha per a l'obra. 
- EI Projecte de Control de Qualitat i el seu Llibre de registre, si hi ha per a l'obra. 
- EI Reglament i Ordenança de Seguretat i Salut en el Treball. 
- La documentació de les assegurances subscrites pel Constructor. 
 

Disposarà a més el Constructor una oficina per a la Direcció Facultativa, convenientment condicionada perquè s'hi 
pugui treballar amb normalitat a qualsevol hora de la jornada. 
 

REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA. CAP D'OBRA 
 

Article 13. - EI Constructor està obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu en l'obra, 
que tindrà el caràcter de Cap d'Obra de la mateixa, amb dedicació plena i amb facultats per representar-lo i adoptar 
en tot moment aquelles decisions refereixen a la Contracta. 
Seran les seves funcions Ies del Constructor segons s'especifica a l'article 5. 
 

Quan Ia importància de Ies 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 mitjà, segons els casos. 
EI 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 compromès. EI 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 Ia paralització de les obres sense dret a cap reclamació, fins que se solucioni la deficiència. 
 

PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR EN L'OBRA 
 

Article 14. - EI Cap d'Obra, per si o per mitjà dels seus tècnics, o encarregats estarà present durant Ia jornada legal 
de treball i acompanyarà l'Arquitecte o l'Aparellador o Arquitecte Tècnic, en les visites que facin a Ies obres, posant-
se a seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que es considerin necessaris i subministrant-les dades 
necessàries per Ia comprovació d'amidaments i liquidacions. 
 
TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT 
 

Article 15. - És obligació de la contracta executar quan sigui necessari per a la bona construcció i aspecte de Ies 
obres, encara que no es trobi expressament determinat en els Documents de Projecte, sempre que, sense separar 
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 defecte d'especificació en el Plec de condicions particulars, s'entendrà que requereix reformat de projecte amb 
consentiment exprés de la propietat, Promotor, 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 16. - EI Constructor podrà requerir de l'Arquitecte o 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. 
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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 al seu torn 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 qui l'hagués dictat, el qual donarà al Constructor el 
corresponent rebut si així ho sol·licita. 
 

RECLAMACIONS CONTRA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 

Article 17. - Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra Ies ordres o instruccions dimanades de Ia Direcció 
Facultativa, solament podrà presentar, 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 del Director d'Obra o Director d'Execució de l'Obra, no s'admetrà cap reclamació, 
i el Contractista salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportú, mitjançant exposició raonada dirigida a 
l'Arquitecte Director de l'Obra, el qual podrà limitar la seva contestació al justificant de recepció, que en tot cas serà 
obligatori per aquest tipus de reclamacions. 
 

RECUSACIÓ PEL CONTRACTISTA DEL PERSONAL NOMENAT PER L'ARQUITECTE 
 

Article 18. - EI Constructor no podrà recusar als Arquitectes, Aparelladors o personal encarregat per aquests de la 
vigilància de les obres, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als reconeixements 
i amidaments. Quan es cregui perjudicat per la labor d'aquests procedirà d'acord amb el que estipula l'article 
precedent, però sense que per això no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs. 
 

Faltes del personal 
 

Article 19. - EI Arquitecte, en supòsits 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. 
 
SUBCONTRACTES 
 

Article 20. - EI Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, amb 
subjecció si s'escau, al que estipula el Plec de condicions particulars i sense perjudici de les seves obligacions com a 
Contractista general de l'obra. 
 

EPÍGRAF 3. º 
Responsabilitat Civil dels agents que intervenen en el procés de l'edificació, apareixen com a tal recollides en la LOE. 
 

DANYS MATERIALS 
 

Article 21. - Les persones físiques o jurídiques que intervenen en el procés de l'edificació respondran enfront dels 
propietaris i els tercers adquirents dels edificis o parts dels mateixos, en el cas que siguin objecte de divisió, dels 
següents danys materials ocasionats a l'edifici dins dels terminis indicats, comptats des de la data de recepció de 
l'obra, sense reserves o des de l'esmena d'aquestes: 
 

a) Durant deu anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes que afecten la fonamentació, els 
suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la 
resistència mecànica i l'estabilitat de l'edifici. 
b) Durant tres anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes dels elements constructius o de les 
instal · lacions que ocasionin l'incompliment dels requisits d'habitabilitat de l'art. 3 de la LOE. 
 

El constructor també respondrà dels danys materials per vicis o defectes d'execució que afectin elements de 
terminació o acabat de les obres dins el termini d'un any. 
 
RESPONSABILITAT CIVIL 
 

Article 22. - La responsabilitat civil serà exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o omissions de 
propis, com per actes o omissions de persones per les quals s'hagi de respondre. 
No obstant això, quan pogués individualitzar la causa dels danys materials o quedés degudament provada la 
concurrència de culpes sense que pogués precisar el grau d'intervenció de cada agent en el dany produït, la 
responsabilitat s'exigirà solidàriament. En tot cas, el promotor respondrà solidàriament amb els altres agents 
intervinents davant els possibles adquirents dels danys materials en l'edifici ocasionats per vicis o defectes de 
construcció. Sense perjudici de les mesures d'intervenció administratives que en cada cas, la responsabilitat del 
promotor que s'estableix a la Llei d'Ordenació de l'Edificació s'estendrà a les persones físiques o jurídiques que, 
d'acord del contracte o de la seva intervenció decisòria en la promoció, actuïn com a tals promotors sota la forma 
de promotor o gestor de cooperatives o de comunitats de propietaris o altres figures anàlogues. 
Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d'un projectista, els mateixos respondran 
solidàriament. 
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Els projectistes que contractin els càlculs, estudis, dictàmens o informes d'altres professionals, seran directament 
responsables dels danys que puguin derivar de la seva insuficiència, incorrecció o inexactitud, sens perjudici de la 
repetició que poguessin exercir contra els seus autors. 
 

El constructor respondrà directament dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes derivats de la 
imperícia, falta de capacitat professional o tècnica, negligència o incompliment de les obligacions atribuïdes al cap 
d'obra i altres persones físiques o jurídiques que en depenguin. 
 

Quan el constructor subcontracti amb altres persones físiques o jurídiques l'execució de determinades parts o instal 
· lacions de l'obra, serà directament responsable dels danys materials per vicis o defectes de la seva execució, sense 
perjudici de la repetició a què hi haguera lloc. 
El director d'obra i el director de l'execució de l'obra que subscriguin el certificat final d'obra seran responsables de 
la veracitat i exactitud d'aquest document. 
 

Qui accepti la direcció d'una obra el projecte no hagi elaborat ell mateix, assumirà les responsabilitats derivades de 
les omissions, deficiències o imperfeccions del projecte, sense perjudici de la repetició que pogués correspondre 
davant el projectista. 
Quan la direcció d'obra es contracti de manera conjunta a més d'un tècnic, els mateixos respondran solidàriament 
sense perjudici de la distribució que entre ells correspongui. 
Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de l'edificació, si es prova 
que aquells van ser ocasionats per cas fortuït, força major, acte de tercer o pel propi perjudicat pel dany. 
Les responsabilitats a què es refereix aquest article s'entenen sense perjudici de les que arriben al venedor dels 
edificis o parts edificades enfront del comprador conforme al contracte de compravenda subscrit entre ells, als 
articles 1.484 i següents del Codi Civil i altra legislació aplicable a la compravenda. 
 
EPÍGRAF 4. º 
PRESCRIPCIONS GENERALS RELATIVES TREBALLS, MATERIALS I MITJANS AUXILIARS 
 

CAMINS I ACCESSOS 
 

Article 23. - EI Constructor disposarà pel seu compte els accessos a l'obra, el tancament o vallat i el seu 
manteniment durant l'execució de l'obra. EI Director de l'Execució de les obres podrà exigir la seva modificació o 
millora. 
 

REPLANTEIG 
 

Article 24. - EI Constructor iniciarà Ies obres replantejant-les en el terreny, assenyalant Ies 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. 
EI Constructor sotmetrà el replanteig a l'aprovació del director de les obres i un cop això hagi donat la seva 
conformitat prepararà una acta acompanyada d'un plànol que haurà de ser aprovada per l'Arquitecte, i serà 
responsabilitat del Constructor l'omissió d'aquest tràmit i els defectes de la manca de supervisió del replantejament 
es derivin. 
 

INICI DE L'OBRA. RITME D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 

Article 25. - EI Constructor començarà les obres en el termini acordat entre el Contractista i el Promotor, quedat 
aquest últim obligat a comunicar fefaentment a la direcció facultativa, el començament de les obres amb una 
antelació mínima de quinze dies. 
Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de donar compte a la direcció facultativa del començament dels 
treballs al menys amb quinze dies d'antelació. 
 

ORDRE DELS TREBALLS 
 

Article 26. - En general, Ia determinació de l'ordre dels treballs és facultat de la contracta, excepte aquells casos en 
què, per circumstàncies d'ordre tècnic, estimi convenient variar per la Direcció Facultativa. 
 

FACILITATS PER A ALTRES CONTRACTISTES 
 

Article 27. - D'acord amb el que requereixi el director de l'execució de les obres, el Contractista General haurà de 
donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que li 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 el director de l'execució de les obres. 
 

AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES O DE FORÇA MAJOR 
 

Article 28. - 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 es 
tramita el Projecte Reformat. 
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EI 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, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent, anticipant de 
moment aquest servei, l'import li serà consignat en un pressupost addicional o abonat directament, d'acord amb el 
que convingui. 
 

PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR 
 

Article 29. - Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués començar 
les obres, o hagués de suspendre, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgarà una pròrroga 
proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe favorable de l'Arquitecte. Per a això, el Constructor 
exposarà, en escrit dirigit a l'Arquitecte, la causa que impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que per 
això s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la pròrroga que per aquesta causa sol·licita. 
 

RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN EL RETARD DE L'OBRA 
 

Article 30. - EI Contractista no podrà excusar de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al · legant com a 
causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en què havent sol · licitat per 
escrit no se li hagués proporcionat. 
 

CONDICIONS GENERALS D'EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 

Article 31. - Tots els treballs s'executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions que prèviament 
hagin estat aprovades ia les ordres i instruccions que sota la seva responsabilitat i per escrit lliurin l'Arquitecte o 
l'Aparellador o Arquitecte Tècnic al Constructor, en funció de les atribucions que els confereix a cada tècnic la LOE, i 
dins de les limitacions pressupostàries i de conformitat amb el que especifica l'article 15. 
 

TREBALLS DEFECTUOSOS 
 

Article 32. - EI Constructor haurà d'emprar materials que compleixin 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 l'especificat també en aquest 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 aquests puguin existir 
per la seva mala execució o per Ia deficient qualitat dels materials emprats o aparells col · locats, sense que li 
exoneri de responsabilitat el control que és competència de la direcció facultativa, 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'anteriorment expressat, quan el director de l'execució de les obres adverteixi vicis o 
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col · locats no reuneixen les condicions 
preceptuades, ja sigui en el curs de l'execució dels treballs, o finalitzats aquests, i abans de verificar la recepció 
definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el 
contractat, i tot això a costa de la contracta. Si aquesta no estimés justa la decisió i es negués a l'enderroc i 
reconstrucció ordenades, es plantejarà la qüestió davant l'Arquitecte de l'obra, qui resoldrà. 
 

VICIS OCULTS 
 

Article 33. - Si el director de l'execució de les obres tingués fundades raons per creure en l'existència de vicis ocults 
de construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps, i abans de la recepció definitiva, els 
assaigs, destructius o no , que cregui necessaris per reconèixer els treball que suposi defectuosos, donant compte 
de la circumstància a l'Arquitecte. 
Les despeses que s'ocasionin seran a compte del Constructor, sempre que els vicis existeixin realment, en cas 
contrari seran a càrrec de la Propietat. 
 

DELS MATERIALS I DELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA 
 

Article 34. - EI 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 preceptuï una 
procedència determinada. Obligatòriament, i abans de procedir a la seva utilització i aplec, el Constructor haurà de 
presentar al director de l'execució de les obres una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la 
qual s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de cadascun d'ells. 
 

PRESENTACIÓ DE MOSTRES 
 

Article 35. - A petició del director de les obres o, el Constructor li presentarà les mostres dels materials sempre amb 
l'antelació prevista en el Calendari de l'Obra. 
 

MATERIALS NO UTILITZABLES 
 

Article 36. - EI Constructor, a càrrec seu, transportarà i col.locarà, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, 
els materials procedents de Ies excavacions, enderrocs, etc., Que no siguin utilitzables en l'obra. Es retiraran 
d'aquesta o es portaran 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 el director d'execució de les 
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obres o, 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 37. - Quan els materials, elements d'instal · lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, 
o no tinguessin la preparació que s'hi exigeix o, finalment, quan la falta de prescripcions formals del Plec, es 
reconegués o demostrés que no eren adequats per al seu objecte, el director de l'execució de les obres donarà 
ordre al Constructor de sustiuirlos per altres que satisfacin les condicions o Ilenen l'objecte a què es destinen. 
Si als quinze (15) dies de rebre el Constructor ordres que retiri els materials que no estiguin en condicions, no ha fet, 
podrà fer-ho la Propietat carregant les despeses a Ia contracta. 
 

DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS 
 

Article 38.- Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que intervinguin en 
l'execució de les obres, són a càrrec de Ia contracta. 
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà començar de nou a càrrec 
del mateix. 
 

NETEJA DE LES OBRES 
 

Article 39.- 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 Ies mesures i 
executar tots els treballs que siguin necessaris perquè la obra ofereixi bon aspecte. 
 

OBRES SENSE PRESCRIPCIONS 
 

Article 40.- 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 terme, a les instruccions que dicti la Direcció Facultativa de les obres i, en segon lloc, a Ies regles i pràctiques 
de la bona construcció. 
 
EPÍGRAF 5. º 
DE LES RECEPCIONS D'EDIFICIS I OBRES ANNEXES 
 

ACTA DE RECEPCIÓ 
 

Article 41.- La recepció de l'obra és l'acte pel qual el constructor un cop conclosa aquesta, fa entrega de la mateixa 
al promotor i és acceptada per aquest. Podrà realitzar-se amb o sense reserves i haurà d'abastar la totalitat de 
l'obra o fases completes i acabades de la mateixa, quan així s'acordi per les parts. La recepció s'ha de consignar en 
una acta signada, almenys, pel promotor i el constructor, i en la mateixa es farà constar: 
a) Les parts que intervenen. 
b) La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la fase completa i acabada de la mateixa. 
c) El cost final de l'execució material de l'obra. 
d) La declaració de la recepció de l'obra amb o sense reserves, especificant, si escau, aquestes de manera objectiva, 
i el termini en què haurien de quedar resolts els defectes observats. Una vegada esmenats els mateixos, es farà 
constar en una acta a part, subscrita pels signants de la recepció. 
e) Les garanties que, si s'escau, s'exigeixin al constructor per assegurar les seves responsabilitats. 
f) S'adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel director d'obra i el director de l'execució de l'obra i la 
documentació justificativa del control de qualitat realitzat. 
 

El promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que la mateixa no està acabada o que no s'adequa a 
les condicions contractuals. En tot cas, el rebuig ha de ser motivat per escrit en l'acta, en la qual es fixarà el nou 
termini per efectuar la recepció. Llevat de pacte exprés en contra, la recepció de l'obra tindrà lloc dins dels trenta 
dies següents a la data del seu acabament, acreditada en el certificat final d'obra, termini que es comptarà a partir 
de la notificació efectuada per escrit al promotor. La recepció s'entendrà tàcitament produïda si transcorreguts 
trenta dies des de la data indicada el promotor no ha posat de manifest reserves o rebuig motivat per escrit. 
 

DE LES RECEPCIONS PROVISIONALS 
 

Article 42. - Aquesta es realitzarà amb la intervenció de la Propietat, del Constructor, l'Arquitecte i l'Aparellador o 
Arquitecte Tècnic. Es convocarà també als restants tècnics que, si s'escau, haguessin intervingut en la direcció amb 
funció pròpia en aspectes parcials o unitats especialitzades. Practicat un detingut reconeixement de les obres, 
s'estendrà una 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 esmenar, expirat 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 resolt el contracte amb pèrdua 
de la fiança. 
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DOCUMENTACIÓ FINAL 
 

Article 43. - EI Arquitecte, assistit pel contractista i els tècnics que hagin intervingut en l'obra, redactaran la 
documentació final de les obres, cada un amb les competències que els siguin aplicables, que es facilitarà a la 
Propietat. Aquesta documentació, juntament amb la relació identificativa dels agents que han intervingut durant el 
procés d'edificació, així com la relativa a les instruccions d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal · lacions, de 
conformitat amb la normativa que li sigui aplicable, constituirà el Llibre de l'Edifici, (conforme a Decret 165/2006 de 
la Junta d'Extremadura), ha ser encarregada pel promotor, i serà lliurada als usuaris finals de l'edifici. 
 

a. - DOCUMENTACIÓ DE SEGUIMENT D'OBRA 
La dita documentació segons el Codi Tècnic de l'Edificació es compon, almenys, de: 
- Llibre d'ordres i assistències d'acord amb el que preveu el Decret 461/1971 d'11 de març. 
- Llibre d'incidències en matèria de seguretat i salut, segons el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre. 
- Projecte amb els seus annexos i modificacions degudament autoritzades pel director de l'obra. 
- Llicència d'obres, d'obertura del centre de treball i, si s'escau, d'altres autoritzacions administratives. 
- Certificat Final d'Obres, d'acord amb el Decret 462/1971 del Ministeri de l'Habitatge 
La documentació del seguiment d'obra serà dipositada pel director d'execució de l'obra al Col · legi Professional 
corresponent. 
 

b. - DOCUMENTACIÓ DE CONTROL D'OBRA 
El seu contingut la recopilació és responsabilitat del director d'execució d'obra, es compon de: 
- Documentació de control, que ha de correspondre al que estableix el projecte, més els seus annexos i 
modificacions. 
- Documentació, instruccions d'ús i manteniment, així com garanties dels materials i subministraments que ha de 
ser proporcionada pel constructor, i és convenient recordar fefaentment. 
- Si escau, documentació de qualitat de les unitats d'obra, preparada pel constructor i autoritzada pel director 
d'execució en el seu col · legi professional, o si escau en l'Administració Pública competent. 
 

c. - CERTIFICAT FINAL D'OBRA. 
Aquest s'ajustarà al model publicat al Decret 462/1971 d'11 de març, del Ministeri d'Habitatge, on el director de 
l'execució de l'obra certificarà haver dirigit l'execució material de les obres i controlat quantitativament i 
qualitativament la construcció i la qualitat de l'edificat d'acord amb el projecte, la documentació tècnica que el 
desenvolupa i les normes de bona construcció. El director de l'obra certificarà que l'edificació ha estat realitzada 
sota la seva direcció, de conformitat amb el projecte objecte de la llicència i la documentació tècnica que el 
complementa, trobant-se disposada per a la seva adequada utilització d'acord amb les instruccions d'ús i 
manteniment. Al certificat final d'obra se li uniran com annexos els següents documents: 
- Descripció de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s'haguessin introduït durant l'obra fent 
constar la seva compatibilitat amb les condicions de la llicència i la documentació tècnica que el complementa. 
- Relació dels controls realitzats, i els seus resultats. 
 

MESURAMENT DEFINITIVA DELS TREBALLS I LIQUIDACIÓ PROVISIONAL DE L'OBRA 
 

Article 44. - Els mesuraments dutes a terme durant la construcció de les obres adjuntes a les certificacions parcials 
s'entenen valoracions a bon compte i per tant pendents de la portada a terme com amidament definitiu. 
 

Article 45. - Rebudes provisionalment les obres, es procedirà immediatament pel director de l'execució de les obres 
al seu amidament definitiu, amb precisa assistència 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 la 
Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de fiança (segons el que estipula l'article 6 
de la LOE) 
 

TERMINI DE GARANTIA 
 

Article 46. - EI termini de garantia haurà d'estipular en el Plec de Condicions Particulars i en qualsevol cas mai haurà 
de ser inferior a nou mesos (un any amb Contractes de les Administracions Públiques). 
 

CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT 
 

Article 47. - Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre Ies recepcions provisional i 
definitiva, seran a càrrec del Contractista. Si l'edifici fos ocupat o utilitzat 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 Ia contracta. 
 

DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA 
 

Article 48. - 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 cessarà Ia obligació del Constructor de reparar al seu 
càrrec aquells desperfectes inherents a la normal conservació dels edificis i quedaran només subsistents totes les 
responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de la construcció. 
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PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA 
 

Article 49. - Si en procedir al reconeixement per Ia recepció definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions 
degudes, s'ajornarà aquesta recepció definitiva i l'Arquitecte-Director marcarà al Constructor els terminis i formes 
en què hauran de realitzar Ies obres necessàries i, si no s'efectuessin dins d'aquells, podrà resoldre el contracte amb 
pèrdua de la fiança. 
 

DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS QUE CONTRACTA HAGI ESTAT RESCINDIDA 
 

Article 50. - 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 subcontractes que 
tingués concertats ia deixar l'obra en condicions de ser represa per una altra empresa. Les obres i treballs acabats 
per complet es rebran provisionalment amb els tràmits establerts en aquest Plec de Condicions.  Transcorregut el 
termini de garantia es rebran definitivament segons el que disposa aquest Plec. 
Per a les obres i treballs no determinats però acceptables a criteri de l'Arquitecte Director, s'efectuarà una sola i 
definitiva recepció. 
 

[CAPÍTOL III]. 
 

Disposicions econòmiques 
 

[PLEC GENERAL DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES]. 
 

EPÍGRAF 1. º 
PRINCIPI GENERAL 
Les obres són per per contracta. 
 

Article 51. - 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. 
La propietat, el contractista i, si s'escau, els tècnics poden exigir-se recíprocament les garanties adequades al 
compliment puntual de les seves obligacions de pagament. 
 

EPÍGRAF 2. º 
FIANCES 
 

Article 52. - EI contractista prestarà fiança d'acord amb algun dels següents procediments segons s'estipuli: 
a) Dipòsit previ, en metàl · lic, valors, o aval bancari, per import entre el 4 per 100 i el 10 per 100 del preu total de 
contracta. 
b) Mitjançant retenció en les certificacions parcials o pagaments a compte en igual proporció. 
 

El percentatge d'aplicació per al dipòsit o la retenció es fixarà en el Plec de condicions particulars. 
 

Article 53. - En el cas que l'obra s'adjudiqui per subhasta pública, el dipòsit provisional per a prendre part en ella 
s'especificarà en l'anunci de la mateixa i la seva quantia serà d'ordinari, i exceptuant estipulació distinta en el Plec 
de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un quatre per cent (4 per 100) com a mínim, del total del Pressupost de 
contracta. 
EI Contractista a qui 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, si no, el seu import serà del deu per cent (10 per 100) de la quantitat per la qual es 
faci l'adjudicació de les formes especificades en l'apartat anterior. 
EI 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 se li comuniqui l'adjudicació, i dins d'ell 
haurà de presentar l'adjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la constitució de la fiança a què es 
refereix el mateix paràgraf. L'incompliment d'aquest requisit donarà lloc a que 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 54. - 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 què tingui dret el propietari, en el cas de 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. 
 

DEVOLUCIÓ DE FIANCES 
 

Article 55. - La fiança retinguda serà retornada al Contractista en un termini que no excedirà de 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, tals com salaris, subministraments, 
subcontractes. 
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DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA EN EL CAS EFECTUAR RECEPCIONS PARCIALS 
 

Article 56. - Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedís a fer recepcions parcials, tindrà dret 
el Contractista a que se li retorni la part proporcional de la fiança. 
 

EPÍGRAF 3. º 
DELS PREUS 
COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS 
 

Article 57. - EI càlcul dels preus de les diferents unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els 
indirectes. 
 

Es consideren costos directes: 
Tots els costos d'execució d'unitats d'obra corresponents a materials, mà d'obra i maquinària que són imputables a 
una unitat d'obra en concret. (Suprimir des d'aquí el vermell) 
a) La mà d'obra, amb els seus plusos i càrregues i assegurances socials, que intervé 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 executar. 
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 · lacions utilitzades en l'execució de la unitat d'obra. 
e) Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, instal · lacions, sistemes i equips esmentats. 
Es consideraran costos indirectes: 
Els costos d'execució d'unitats d'obra no imputables a unitats d'obra en concret, sinó al conjunt o part de l'obra. 
Tindrem per aquest concepte, mitjans auxiliars, mà d'obra indirecta instal · lacions i Construccions provisionals a 
peu d'obra, personal tècnic, administratiu i diversos. Aquests costos s'han d'avaluar globalment i es repartiran 
percentualment a tots els costos directes de les respectives unitats d'obra. 
 

Article 58. - El total del mesurament dels preus unitaris multiplicats pel seu mesurament constituiran les despeses 
endògens, sent els exògens els corresponents a les despeses derivades del contracte ia les despeses generals de 
l'empresa. A aquests efectes es consideren que centres a aquests figuren els descrits per a aquests en l'estructura 
de costos emprada en la Base de Preus. 
A la totalitat de les despeses se li afegirà el Benefici Industgrial ia la suma de l'anterior el iva corresponent al tipus 
d'obra d'acord amb el Reglament de l'IVA 
 

PREUS CONTRADICTORIS 
 

Article 59. - 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. 
EI Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. No hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre 
l'Arquitecte i el Contractista abans de començar Ia 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 anàleg dins del quadre de 
preus del projecte, i en segon lloc al banc de preus d'ús més freqüent en la localitat. 
Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte. 
 

RECLAMACIÓ D'AUGMENT DE PREUS 
 

Article 60. - 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 l'execució de les obres. 
 

FORMES TRADICIONALS DE MESURAR O D'APLICAR ELS PREUS 
 

Article 61. - En cap cas podrà al · legar el Contractista els usos i costums del país respecte de l'aplicació dels preus o 
de la forma de mesurar les unitats d'obres executades, s'aplicarà el que preveu en primer lloc, al Plec General de 
Condicions Tècniques i en segon lloc, al Plec de Condicions Particulars Tècniques. 
 

DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS 
 

Article 62. - No hi haurà revisió de preus llevat de pacte en contra, i es reflectirà en el contracte d'obra en què la 
fórmula de revisió igualment apareixerà especificada. 
 

Article 63. - Si es contracten obres a risc i ventura, 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, un muntant superior al tres per 
100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte. 
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En cas de produir variacions en alça superiors a aquest percentatge, s'efectuarà la corresponent revisió d'acord amb 
la fórmula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent 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. 
APILAMENT DE MATERIALS 
 

Article 64. - EI Contractista queda obligat a executar els apilaments 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 guarda i conservació serà responsable el Contractista. 
 

EPÍGRAF 4. º 
OBRES PER ADMINISTRACIÓ 
 

Les obres, seran per Contracta. 
 

EPÍGRAF 5. º 
VALORACIÓ I ABONAMENT DELS TREBALLS 
 

FORMES D'ABONAMENT DE LES OBRES. 
 

El promotor, facilitarà al Director d'Execució de l'Obres, còpia del contato, a fi de procedir amb el control econòmic 
de l'obra. 
 

EPÍGRAF 7. º 
DIVERSOS 
 

MILLORES, AUGMENTS I / O REDUCCIONS D'OBRA. 
 

Article 73. - No s'admetran millores d'obra, més que en el cas en 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 cas d'error en els 
amidaments del Projecte llevat 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 
ocupació, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous materials o aparells 
ordenats utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments de 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 74. - 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 aquesta resolució, llevat del cas en què, estant dins el termini d'execució, s'estimi més enderrocar 
l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir d'aquest termini. 
 

ASSEGURANÇA DE LES OBRES 
 

Article 75. - EI 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. 
EI 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, ia mesura que aquesta es vagi realitzant. 
EI reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista s'efectuarà per certificacions, com la resta dels treballs de la 
construcció. En cap cas, llevat conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà 
disposar d'aquest import per menesters distints del de reconstrucció de la part sinistrada. 
La infracció del que 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 només en 
proporció equivalent al que suposi 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 ha de ser assegurada i la seva quantia, 
i si res 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 en Ia pòlissa o pòlisses d'Assegurances, els posarà el Contractista, 
abans de contractar, en coneixement del Propietari, a fi de recaptar d'aquest la seva prèvia conformitat o 
objeccions. 
A més s'han d'establir garanties per danys materials ocasionats per vicis i defectes de la construcció, segons es 
descriu en l'article 81, sobre la base del article 19 de la LOE 
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CONSERVACIÓ DE L'OBRA 
 

Article 76. - Si el Contractista, sent la seva obligació, no atén la conservació de Ia 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 a Ia vigilància, neteja i tot el que 
s'hagués de menester per la seva bona conservació, abonant-se tot per compte de la Contracta. 
AI 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 per els treballs que fos 
necessari executar. 
En tot cas, ocupat o no l'edifici, està obligat el Contractista a revisar i reparar l'obra, durant el termini expressat, 
procedint en la forma que preveu el present "Plec de Condicions Econòmiques". 
 

ÚS PEL CONTRACTISTA D'EDIFICI O BÉNS DEL PROPIETARI 
 

Article 77. - Quan durant Ia execució de Ies obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia autorització del 
Propietari, edificis o utilitzi materials o útils que pertanyin a aquest, tindrà obligació de adobar-los i conservar-los 
per fer entrega a Ia terminació del contracte, en perfecte estat de conservació, reposant els que s'haguessin 
inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, propietats o 
materials que hagi utilitzat. En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, 
no hagués complert el Contractista amb el que preveu el paràgraf anterior, ho realitzarà el Propietari a costa 
d'aquell i amb càrrec a la fiança. 
 

PAGAMENT DE ARBITRIS 
 

El pagament d'impostos i arbitris en general, municipals o d'un altre origen, sobre tanques, enllumenat, ocupació de 
via pública, preses provisionals tanques publicitàries etc .., l'abonament s'ha de fer durant el temps d'execució de 
les obres i per conceptes inherents a els propis treballs que es realitzen, correran a càrrec de la contracta, sempre 
que en les condicions particulars del Projecte no es manifesta el contrari. 
 

GARANTIES PER DANYS MATERIALS OCASIONATS PER VICIS I DEFECTES DE LA CONSTRUCCIÓ 
 

Article 8.- .El règim de garanties exigibles per a les obres d'edificació es farà efectiu d'acord amb l'obligatorietat que 
s'estableix a la LOE. 
 
[CAPÍTOL IV]. 
[PRESCRIPCIONS SOBRE MATERIALS]. 
[PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS]. 
 

EPÍGRAF 1. º 
CONDICIONS GENERALS 
 

Article 1. - Qualitat dels materials. 
Tots els materials a emprar en aquesta obra seran de primera qualitat i reuniran les condicions exigides vigents 
referents a materials i prototips de construcció. 
 

Article 2. - Proves i assaigs de materials. 
Tots els materials a què aquest capítol es refereix podran ser sotmesos a les anàlisis o proves, per compte de la 
contracta, que es creguin necessaris per acreditar la seva qualitat. Qualsevol altre que hagi estat especificat i sigui 
necessari emprar haurà de ser aprovat per la Direcció de les obres, bé entès que serà rebutjat el que no reuneixi les 
condicions exigides per la bona pràctica de la construcció. 
 

Article 3. - Materials no consignats en projecte. 
Els materials no consignats en projecte que donessin lloc a preus contradictoris reuniran les condicions de bondat 
necessàries, segons el parer de la Direcció Facultativa no tenint el contractista dret a reclamació per aquestes 
condicions exigides. 
 

Article 4. - Condicions generals d'execució. 
Condicions generals d'execució. Tots els treballs, inclosos en el present projecte s'executaran acuradament, d'acord 
amb les bones pràctiques de la construcció, doni acord amb les condicions establertes en el Plec de Condicions de 
l'Edificació de la Direcció General d'Arquitectura de 1960, i complint estrictament les instruccions rebudes per la 
Direcció Facultativa, no podent per tant servir de pretext al contractista la baixa subhasta, per variar aquesta 
acurada execució ni la primeríssima qualitat de les instal · lacions projectades en quant als seus materials i mà 
d'obra, ni pretendre projectes addicionals. 
 
EPÍGRAF 2. º 
CONDICIONS QUE HAN DE COMPLIR ELS MATERIALS 
 

D'acord amb el que recull la Normativa d'Obligat Compliment que forma part del projecte d'execució. 
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[CAPÍTOL V. PRESCRIPCIONS QUE FA A L'EXECUCIÓ PER UNITATS D'OBRA.] 
[PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.] 
[COMPROVACIÓ DE LES PRESTACIONS FINALS DE L'EDIFICI.] 
[PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS] 
 
Les unitats d'obra s'executaran conforme es descriu en l'estat de mesuraments mesurant d'acord amb els criteris 
que s'hi empleats. 
 

0 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 
Sobre els components 
Sobre l’execució 
Sobre el control de l’obra acabada 
Sobre normativa vigent 
 

 [CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS]. 
Les Condicions Tècniques Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificats per les 
prescripcions tècniques particulars del Projecte, en cas d'incloure l'esmentat document. 
Aquest Plec de Condicions Tècniques Generals comprèn el conjunt de característiques que hauran de complir els 
materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·ocació a l'obra i les que hauran de manar 
l'execució de qualsevol tipus d'instal·acions i d'obres accessòries i dependents. 
 

Replanteig de les obres 
El contractista i / o constructor realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per la correcta 
execució de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció facultativa. Haurà de marcar, també, sobre el 
terreny, tots els punts de detall que la Direcció facultativa consideri necessaris. 
Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris per aquests treballs aniran a càrrec del contractista i/o constructor. 
 

Obres provisionals 
El contractista i / o constructor executarà o condicionarà en el moment necessari, les carreteres, camins i accessos 
provisionals pels desviaments que imposin les obres en relació amb el trànsit general i amb els accessos dels 
confrontats, d'acord amb les definicions del Projecte ia les instruccions que rebi de la Direcció facultativa. Els 
materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les prescripcions 
del present Plec com si fossin obres definitives. 
Si les obres provisionals no fossin estrictament necessàries per al'execució normal de les obres, segons el parer de la 
Direcció facultativa sent, per tant, conveniència del contractista i / o constructor per a facilitar o accelerar l'execució 
de les obres, no seran d'abonament. 
Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., Necessaris per a la 
circulació interior de l'obra o pel transport de materials a l'obra, o per accessos i circulació del personal i visites 
d'obra de la  
 

Direcció facultativa. 
El contractista i/o constructor haurà de mantenir els esmentats camins d'obra i accessos en bones condicions de 
circulació i senyalitzar adequadament. 
La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals serà a càrrec del contractista i/o 
constructor. 
 

Materials 
Hauran de observar es les següents prescripcions: 
Si les característiques dels materials estiguessin fixades en el contracte, el contractista i/o constructor haurà de 
utilitzar-les obligatòriament, llevat l'autorització expressa de la Direcció facultativa. Si fos imprescindible, a judici del 
promotor, canviar aquella característica, la Direcció facultativa haurà de donar el seu vistiplau i autoritzar el canvi. 
Si la Direcció facultativa rebutja els materials, per no complir les prescripcions d'aquest Plec, el contractista i/o 
constructor tindrà l'obligació d'aportar altres materials que compleixin les prescripcions. 
El contractista i / o constructor obtindrà a càrrec seu l'autorització per la utilització de préstecs, i es farà càrrec, a 
més, al seu compte de totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., Que es presentin.  
El contractista i / o constructor notificarà a la Direcció facultativa, amb suficient antelació, les característiques dels 
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a la quantitat com la 
qualitat. 
El contractista i / o constructor no podrà aplicar a l'obra, materials, la procedència i la qualitat dels quals no hagi 
estat aprovada per la  
 

Direcció facultativa. 
Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a parer de la Direcció facultativa, de qualitat suficient, tot i 
que no s'especifiqui expressament en el Plec de Condicions. La qualitat considerada com a suficient, serà la més 
completa, de les definides a la normativa d'obligat compliment. Els subministradors de materials de l'obra, han de 
complir amb les obligacions que estableix la LOE, per subministradors de productes de construcció (especificacions 
del material, instruccions d'ús i manteniment, garanties de qualitat, etc ..). 
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Servituds i serveis afectats 
Les servituds i serveis afectats, apareixeran definits en el Projecte. Els elements afectats seran traslladats o retirats 
per les Companyies i Organismes corresponents. El contractista i/o constructor tindrà l'obligació de realitzar els 
treballs necessaris per a la localització, protecció o desviament, dels serveis afectats, que la Direcció facultativa, 
consideri convenient per a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament al 
contractista i/o constructor. 
 

Conservació de les obres 
Es defineix com a conservació de l'obra, els treballs necessaris pel manteniment de les obres en perfecte estat de 
funcionament i policia. El contractista i / o constructor està obligat a conservar, a càrrec seu, l'obra, des del moment 
d'inici fins a la recepció de l'obra. 
Seran a càrrec del contractista i/o constructor la reposició d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat 
objecte de robatori. El contractista i/o constructor ha de tenir cobert mitjançant assegurança o un altre mecanisme, 
l'acció de possibles actes vandàlics i incendis, a l'obra. 
 

Manteniment de vials en situació d'ús públic 
Són a càrrec del contractista i/o constructor, les despeses de manteniment de vials, en situació d'ús públic, que 
s'hagin de conservar en servei durant l'execució de les obres. El contractista i/o constructor programarà l'execució 
de les obres, de manera que les interferències siguin mínimes i si s'escau, construirà els desviaments provisionals 
que siguin necessaris, i se senyalitzaran correctament, sense que això sigui motiu d'increment del preu del 
contracte. Les despeses ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservació dels vials de servei esmentats es 
consideraran incloses en els preus del contracte i en cap moment podran ser objecte de reclamació.  
E el cas, que això impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les obres per fases, aquestes seran 
definides per la Direcció facultativa i el possible cost addicional estarà inclòs en els preus unitaris. 
 

Existència de servituds i serveis existents. 
Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presència de servituds de qualsevol tipus, o de 
serveis existents, que sigui necessari respectar, o bé quan es de l'execució simultània de les obres i la substitució o 
reposició de serveis afectats, el contractista i / o constructor està obligat a emprar els mitjans adequats per a 
l'execució dels treballs, i se senyalitzaran, de manera que eviti la possible interferència i el risc d'accidents de 
qualsevol tipus. El contractista i / o constructor sol · licitarà a les diferents entitats subministradores o propietaris de 
Serveis, plànols de definició de la posició dels esmentats serveis i localitzarà i descobrirà les canonades de serveis 
soterrats mitjançant treballs d'excavació manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment 
originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamació. 
 

Desviament de serveis. 
Abans de començar les excavacions, el contractista i / o constructor, basant-se en els plànols i dades que disposi, o 
mitjançant la visita als serveis, si és factible, haurà d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i instal·lacions 
afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no danyar-los i assenyalar aquells que, en últim 
cas, consideri necessari modificar. 
Si la Direcció facultativa es mostra conforme, sol·licitarà de l'empresa del servei afectat i organismes corresponents, 
la modificació d'aquestes instal · lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. Malgrat tot, si amb la 
finalitat d'accelerar les obres, les empreses dels serveis afectats, sol · liciten la col·aboració del contractista i / o 
constructor, aquest haurà de prestar l'ajuda necessària. 
 

Mesures d'ordre i seguretat. 
El contractista i/o constructor està obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessàries per a la bona i 
segura marxa dels treballs, segons legislació vigent. En tot cas, el contractista i/o constructor serà únicament i 
exclusivament el responsable, durant l'execució de les obres, de tots els accidents o perjudicis que pugui tenir el seu 
personal, o causats a alguna altra persona o entitat. És obligació del contractista i/o constructor la contractació de 
l'assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers així com l'obligació de tenir-los 
donats d'alta a la Seguretat Social. Les obligacions i responsabilitats del contractista i/o constructor, en referència a 
prevenció de riscos laborals en les obres d'edificació es regiran segons la legislació vigent. 
 

Gestió de residus 
El contractista i/o constructor realitzarà la gestió de residus, d'acord amb la normativa vigent i les indicacions de la 
Direcció facultativa: 
 

-Reutilitzant o reciclant els residus en la mateixa obra. 
-Gestionant els residus fora de l'obra en: instal·lacions de reciclatge i / o dipòsits autoritzats de terres, runes i 
enderrocs de la construcció. 
La localització d'instal·lacions de reciclatge i/o dipòsits autoritzats, així com les despeses que comporti la seva 
utilització, seran a càrrec del Contractista i/o constructor. 
La gestió dels diferents tipus de residus que calgui eliminar (fonaments soterrats, etc.) No seran motiu de sobrecost. 
Si el Projecte preveu, que el material obtingut de l'excavació, de la aplanació, fonaments o rases, ha d'utilitzar 
s'atura terraplens, farcits, etc., I la Direcció facultativa rebutja l'esmentat material per no complir les condicions 
d'aquest Plec, el contractista i/o constructor haurà de transportar l'esmentat material a instal · lacions de reciclatge 
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i/o dipòsits autoritzats, sense dret a cap abonament complementari en la corresponent excavació, ni increment del 
preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de material procedent de préstecs . 
El sol·licitant de la llicència d'obres ha d'acreditar, davant l'ajuntament, haver signat amb un gestor autoritzat un 
document d'acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus, tal com estableix la 
normativa vigent. 
 

Sobre els components 
 

Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 
1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, en funció del seu ús previst, 

portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel 

Real Decret 1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions de 

desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  
2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran les característiques 

tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui 

aplicable d’acord amb les corresponents directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les condicions establertes a 
l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
 

Control de la documentació dels subministres. 
1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la normativa d’obligat 

compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al constructor, qui els presentarà al director d’execució de 

l’obra. Aquesta documentació comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament, inclosa la 

documentació corresponent al marcatge CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord 

amb les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes 

subministrats.  
Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el compliment d'aquestes 
condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques 
aparents. 
 

Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  
1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que assegurin les 

característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial 

del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i sistemes innovadors, d’acord amb 

l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient per a l’acceptació dels 

productes, equips i sistemes emparats per ella.  
 

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, en determinats casos, realitzar 

assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el 

projecte o ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la 

direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les 

accions a adoptar. 
 

Sobre l’execució.  
Condicions generals.  

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte les bones practiques 
de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les seves modificacions autoritzades 

pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica 

constructiva i a les instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
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Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada unitat d’obra verificant el seu 

replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta execució i disposició dels elements constructius i de les 

instal·lacions, així com les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que 

s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció 

facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin 

els agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de qualitat de 

l’edificació.  

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la compatibilitat entre els diferents 

productes, elements i sistemes constructius.  

3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es contemplin en les avaluacions 

tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 
 

Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 7.4 Condicions de 

l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, 

parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les 

comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació 

aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y dirección de 

obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol 
projecte d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el 
present plec s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en 
l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és 
el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que 
s’han de complimentar en el projecte. 
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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 aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense armadura. Per a 
la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis 
especials.  
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia central de formigó, 
sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 
g/cm  
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància perjudicial en 
quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de l'armat.  
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de la seva utilització o 
aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes característiques:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5  
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)  

- Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm)  

- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)  
- Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm)  

- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es tenen dubtes, s'ha 
d'analitzar l'aigua per determinar:  
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)  
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)  
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)  
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)  
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)  
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)  
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar els assajos anteriors.  
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat o de prefabricats, 
s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de 
comprovar el compliment de les especificacions de l'article 27 de l'EHE.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se la presa de mostres 
segons la UNE 83951.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat.  
 
B03 - GRANULATS 
B031 - SORRES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0310020,B0313000. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge de 
residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Sorra de marbre blanc  
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:  

- De pedra calcària  
- De pedra granítica  

- Sorra per a confecció de morters  
- Sorra per a reblert de rases amb canonades  
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant 
tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:  
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors.  
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent 
dels materials que se n'extraguessin.  
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.  
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.  
No ha de tenir margues o altres materials estranys.  
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%  
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró  
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes  
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses, 
etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les 
contemplades a l'EHE  
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de 
formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat 
estructural, complint una sèrie de requisits:  
- Dimensió mínima permesa =  4 mm  
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
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- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses:  

- Material ceràmic:  <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
- Asfalt:  <= 1% del pes 
- Altres:  <= 1,0 % del pes  

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.  
 

SORRA DE MARBRE BLANC:  
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%  
 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó  
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis; 
A, artificial i R,  reciclat  
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm  
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-
1): <= 0,5% en pes  
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)  
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes  
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):  
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):  
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H o F, i 
l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%  
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50  
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar 
en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si 
d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a 
l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 
146.507 EX Part 2.  
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
 

Límits Material retingut acumulat, en % en pes, en els tamisos 

 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:  
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Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):  
- Granulat gruixut:  

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes  
- Granulat fí:  

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes  
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica 

d'exposició: <= 10% en pes  
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: 

<= 16% en pes  
Valor blau de metilè(UNE 83130):  
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:  

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

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 condicions  C - D < 50 

 D - E < 50 

 C - E < 70 
 

Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt  
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%  
 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.  
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les condicions 
més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.  
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o 
contaminar el sòl o corrents d'aigua.  
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.  
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la 
justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es 
pretén destinar.  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.  
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.  
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva 
possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els 
canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres 
tipus s'han d'emmagatzemar per separat.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 

GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:  
Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  
 

SORRES PER A ALTRES USOS:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel 
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del subministrador  
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Nom de la cantera  
- Data del lliurament  
- Nom del peticionari  
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE  
- Quantitat de granulat subministrat  
- Identificació del lloc de subministrament  
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres 
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen 
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes 
administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible sobre 
el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent 
informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació  
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant  
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge  
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)  
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)  
- Designació del producte  
- Informació de les característiques essencials aplicables  
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:  
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos  
- Data d'emissió del certificat  
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge  
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb 

l'article 28.4.1.  
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:  
- Naturalesa del material  
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa  
- Presència d'impureses  
- Detalls de la seva procedència  
- Altre informació que resulti rellevant  
 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús es 
farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions del 
projecte i de l'article 28 de l'EHE.  
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a 
màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, 
que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de 
poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
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La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra de 
l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs 
següents per a verificar la conformitat de les especificacions:  
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).  
- Terrossos d'argila (UNE 7133).  
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-

1).  
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).  
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).  
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).  
- Assaig petrogràfic  
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).  
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).  
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).  
- Assaig d'identificació per raigs X.  
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)  
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)  
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)  
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de prendre 
mostres per realitzar els assaigs corresponents.  
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o 
mescla, assoleixi les condicions exigides.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i 
aprovar noves fórmules de treball.  
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:  
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos  
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin 
l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) 
compleix el següent:  
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes  
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els 
fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si 
les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un 
que tingui els mateixos components però sense els fins.  
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades, 
en la fabricació de formigó d'ús no estructural.  
 
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
B051 - CIMENTS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B051A901,B0512401,B051E201. 
 

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:  
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.  
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir un morter o un 
formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al final de períodes definits, els nivells 
especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum a llarg termini.  
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No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert a l'Ordre Presidencial 
1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos 
parts per milió del pes sec del ciment.  
 

CIMENTS COMUNS (CEM):  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.  
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1.  
Tipus de ciments:  
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V  
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja d'addicions presents en 
el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, B o C.  
Addicions del clinker pòrtland (K):  
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL  
 

Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
 

Denominació Designació 

Ciment pòrtland CEM I 

Ciment pòrtland amb escòria 
 

CEM II/A-S 

CEM II/B-S 

Ciment pòrtland amb fum de Silice 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 volants 
 

CEM II/A-V 

CEM II/B-V 

CEM II/A-W 

CEM II/B-W 

Ciment pòrtland amb esquist calcinat 
 

CEM II/A-T 

CEM II/B-T 

Ciment pòrtland amb filler calcari 
 

CEM II/A-L 

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 forn alt 
 

CEM III/A 

CEM III/B 

CEM III/C 

Ciment putzolànic 
 

CEM IV/A 

CEM IV/B 

Ciment compost 
 

CEM V/A 

CEM V/B 
 

En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B i en ciments 
compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser declarats a la designació del 
ciment.  
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma UNE-EN 197-1.  
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat especificades al 
capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.  
 

CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):  
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.  
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny.  
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.  
 

 



27                           Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2  

 

 

Joan Escalé Estrada – Lluís Piqué Sancho, arquitectes 

CIMENTS BLANCS (BL):  
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 i homòlegs de les 
normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) que compleixin amb 
l'especificació de blancor.  
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar 
el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que han de complir els 
ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.  
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el ciment blanc de ram 
de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.  
 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):  
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, han de portar 
el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).  
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, subtipus i addicions: 
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 Silice  II/A-D 

Ciment pòrtland amb Putzolana 
 

 II/A-P 

 II/B-P 

 II/A-Q 

 II/B-Q 

Ciment amb escòries de forn alt 
 

III/A 

III/B 

III/C 

Ciment putzolànic 
 

IV/A 

IV/B 

Ciment compost V/A 
 

Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.  
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.  
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de la intempèrie i sense 
contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:  
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los cementos para la 
fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.  
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de 
la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados.  
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre circulación de 
productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.  
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE, las 
disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas por el Real Decreto 1630/1992, de 
29 de diciembre.  
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08).  
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos 
comunes.  
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.  
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UNE 80305:2001 Cementos blancos.  
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC):  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de 
productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per a la fabricació de 
productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:  
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i prestacions declarades 

atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma armonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components principals) i classe 

resistent 
- 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  
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OPERACIONS DE CONTROL:  
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:  
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament  
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació del tipus i classe 
de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació 
i, si es el cas, d'assaigs complementaris.  
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar que la 
documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:  
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del Reial Decret 

1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de reconeixements del 

distintiu.  
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una inspecció visual per 
comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.  
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable així ho estableixi 
per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver detectat defectes en l'ús de ciments 
d'anteriors remeses.  
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa designació i 
procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 6 de la RC-08.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig s'extrauran tres 
mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i 
químics i l'altra per a ser conservada preventivament.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la documentació no es 
correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui completa i quan no es reuneixin tots els 
requisits establerts.  
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització rellevant, que 
contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color.  
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris establerts en l'apartat A5.5 
de la RC-08.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, sobre dues 
mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot únicament si els resultats obtinguts en les dues 
mostres són satisfactoris.  
 
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.  
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):  



Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2 30 

 

- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1:  > 2,0 N/mm2 
- Guix especial per a la construcció de designació C6:  > 2 N/mm2  
Temps d'inici d'adormiment:  
- Guix de designació B1 d'aplicació manual:  > 20 minuts 
- Guix de designació B1 de projecció mecànica:  > 50 minuts 
- Guix de designació C6:  > 20 minuts  
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de designar de la següent 
manera:  
- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1 
- Referència a la norma EN 13279-1 
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1 
- Resistència a compressió  
 

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix 
laminat s'han de designar de la següent manera:  
- Mitjançant l'expressió 'adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso laminado con aislamiento 

térmico/acústico o placas de yeso laminado' 
- Referència a la norma EN 14496  
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats de plaques de guix 
laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, 
l'albarà o el certificat subministrat amb el producte amb les següents indicacions:  
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant 
- Data de fabricació i/o data de caducitat 
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment 
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 

29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol  
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER CONSTRUCCIÓ:  
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 1: 
Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción. Parte 2: 
Métodos de ensayo.  
 

ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:  
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con aislante 
térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o 
per a compartimentació davant del foc en edificis, 
 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per a la protecció contra el foc 
d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Tots:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc d'elements estructurals i/o 
per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
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El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera 
visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació com a mínim:  
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 13279 
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:  

- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe  
- Reacció al foc 
- Aïllament directe al soroll aeri 
- Resistència tèrmica  

- Característiques a les que s'aplica l'opció 'Prestació No Determinada' (PND) 
- Com alternativa la designació normalitzada  

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX 
LAMINAT:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Adherència, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc. 
Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE modificada, 
 - Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: 
Adherència:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o Caracteristica: Reacció al foc:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre l'embalatge de manera 
visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat 
de la següent informació com a mínim:  
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge 
- Referència a la norma europea EN 14496 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:  

- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe  
- Resistència a l'esforç tallant 
- Reacció al foc 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Resistència a flexió 
- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva documentació sobre 

l'ús previst  
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable 
- Com alternativa la designació normalitzada  

 

OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament.  
Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els certificats del fabricant que 
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats 
per un laboratori acreditat:  
- Aigua combinada: (UNE 102032) 
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032) 
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037) 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032) 
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2) 
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2) 
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2) 
- Índex de puresa: (UNE 102032)  
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran 
aquests assaigs sobre el material rebut.  
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda a un país de l'UE, 
es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.  
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:  
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la norma europea UNE-EN 
13279-2.  
 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ:  
No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1.  
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran els assaigs per duplicat, 
sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà 
tot l'aplec i es faran tots els assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a l'obra.  
 
B053 - CALÇS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0532310. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o hidròxids de calci amb 
o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, ferro i alumini.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Calç aèria càlcica (CL):  

- Hidratada en pols: CL 90-S 
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL  

- Calç hidràulica natural (NHL):  
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2 
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5  

 

CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:  
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90  
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5  
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2  
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4  
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80  
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols:  

- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm  

Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%  
 

CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:  
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència adequada a 
l'ús destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.  
 

CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.  
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2  
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15  
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:  
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5:  

- Als 7 dies: >= 2 MPa 
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa  
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Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:  
- Inicial: > 1 h 
- Final:  

- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h  

Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%  
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:  
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm  
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:  
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%  
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm   
 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons la norma UNE-EN 459-
2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics o mecànics que 
permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti alteració de les 
seves característiques.  
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les classes de calç. 
Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el seu defecte, les facilitades pel 
subministrador.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.  
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.  
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.  
 

CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75)  
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, per a la 
fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.  
A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent informació:  
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant 
- Referència a la norma UNE-EN 459-1 
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Designació comercial i tipus de calç 
- Identificació del vehicle de transport 
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- Referència de la comanda 
- Quantitat subministrada 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o acreditatiu de la 

homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat 
- Instruccions de treball si fos necessari 
- Informació de seguretat si fos necessària 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:  
- Numero identificador del organisme notificat 
- Nom i adreça del fabricant 
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge 
- Numero del certificat de conformitat 
- Referència a l'UNE EN 459-1 
- Descripció del producte 
- Informació sobre els requisits essencials.  

Al full de característiques hi ha de figurar al menys:  
- Referència del albarà 
- Denominació comercial i tipus de calç 
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxids de carboni 
- Finor 
- Reactivitat  
 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els valors declarats 

pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les especificacions exigides.  
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar que es 

realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:  
- Contingut d'òxids de calci i magnesi 
- Contingut de diòxid de carboni 
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 
- Mida de partícula  

- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals durant un 
període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits o condicions 
atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç emmagatzemada es realitzaran els 
següents assaigs:  
- Contingut de diòxid de carboni 
- Mida de partícula  

Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi la DF. 
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:  
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.  
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una per realitzar els 
assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es conservarà durant almenys 100 dies en 
recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions establertes al plec.  
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat grumollós o 
aglomerat.  
 
B05B - CIMENTS NATURALS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B05B1001. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior d'un 5%, com a 
màxim, de substàncies no nocives, que compleixin la norma UNE 80309.  
Es consideren els següents tipus:  
- Ciment natural lent (CNL) 
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- Ciment natural ràpid (CNR)  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8).  
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8).  
Residus màxims (UNE 80122):  
- Tamís 0,16 (UNE 7050):  <= 17% 
- Tamís 0,08 (UNE 7050):  <= 35%  
Inici de l'adormiment (UNE-EN 196-3):  
- Ciment natural ràpid:  1 min 
- Ciment natural lent:  10 min  
Final de l'adormiment (UNE-EN 196-3):  
- Ciment natural ràpid:  8 min 
- Ciment natural lent:  120 min  
Resistència a compressió (UNE 80116): 
 

Temps CNR4 CNR8 CNL8 

1 h 0,5 N/mm2 1 N/mm2 --- 

6  h 1 N/mm2 2 N/mm2 0,8 N/mm2 

7  dies 2 N/mm2 5,2 N/mm2 5 N/mm2 

28  dies 4 N/mm2 8 N/mm2 8 N/mm2 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Data de subministrament  
- Identificació del vehicle de transport  
- Quantitat subministrada  
- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80309  
- Referència de la comanda  
En els sacs han de figurar les dades següents:  
- Referència a la norma UNE 80309  
- Pes net  
- Designació i denominació del ciment  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Dates de producció i d'ensacat del ciment  
- La inscripció 'No apte per a estructures de formigó'  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* UNE 80309:1994 Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los cementos naturales.  
 
B06 - FORMIGONS DE COMPRA 
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B064300C. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 
d'abril.  
 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de l'EHE-08.  
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, 
la següent informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 



Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2 36 

 

- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i 
resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i 
relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que 
aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum 
de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del 
pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment 
s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de 
la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat 
els valors resultants de la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del 
formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid 
(CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a 
ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 

II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, 

CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 

197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de 

mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 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 
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- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  

 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
 

Assentament con d’Abrams (mm) Condicions 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 màxima del granulat (mm) Contingut mínim de 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 
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- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  
- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent 
tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 

mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el 
ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la 
proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  
- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
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- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada 
es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a 
compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries 
de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs 
si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà 
l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control 
de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2  
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2  
- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la 
mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los 
per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament 
del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a 
control i calculant el valor de la resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres  
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a 
compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar 
estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació 
amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència 

(UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE 
EN 12350-7).  

Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats 
del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram 
de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions 
necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.  
Control de fabricació i recepció.  
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó  
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents 

assaigs:  
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
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- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)  
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels 
resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 
- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els 
assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N 
pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan 
xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen 
per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència 
certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on:  
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient:  
Coeficient:  
- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de 
forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del 
mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica 
dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
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Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de 
la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la 
pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per 
excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la 
pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut 
d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el 
formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes 
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes 
sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual 
sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.  
- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a 
tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a 
l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram 
de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a 
càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del 
qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les 
provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima 
resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un 
coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
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 
B065760B. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment 
autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 
d'abril.  
 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:  
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de l'EHE-08.  
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La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, 
la següent informació:  
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat  
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A  
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó  
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, 
garantint al peticionari les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i 
resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i 
relació aigua/ciment).  
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el 
subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.  
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les 
dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de l'inici del subministrament.  
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que 
aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà excedir el 10%  
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum 
de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del 
pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment 
s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08  
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de 
la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut  
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.  
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2  
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.  
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:  
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència  
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat 
els valors resultants de la fórmula següent:  
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2]  
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del 
formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid 
(CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a 
ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))).  
Valor mínim de la resistència:  
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2  
Tipus de ciment:  
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM 

II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, 

CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 

197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de 

mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 14216)  
Classe del ciment:  32,5 N  
Densitats dels formigons:  
- Formigons en massa (HM):  

- 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2  
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- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3  
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3  
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3  
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe 
d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:  
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60  
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):  
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm  
- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm  
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant   
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:  
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  

- Consistència seca:  Nul 
- Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm  
- Consistència fluida:  ± 2 cm 
- Consistència líquida:  ± 2 cm  

 

FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS 'IN SITU'  
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:  
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals  
Dosificacions de pastat:  
- Contingut de ciment:  

- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
- Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3  

Consistència del formigó: 
 

Assentament con d’Abrams (mm) Condicions 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 màxima del granulat (mm) Contingut mínim de 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:  
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- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:  
- Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
- Formigons submergits:  >= 375 kg/m3  

- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):  

- Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
- Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3  

- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm  
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de 
formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.  
 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent 
tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:  
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2  mm; 1 

mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.  
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el 
ciment.  
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46  
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm  
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%  
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la 
proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum.  
Toleràncies:  
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En camions formigonera.  
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i 
sense haver iniciat l'adormiment.  
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin 
alterar la composició original.  
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 

PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES 'IN SITU'  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
 

FORMIGÓ PER A PAVIMENTS  
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones 
técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a firmes y pavimentos.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:  
- Identificació del subministrador  
- Número de sèrie de la fulla de subministrament  
- Data i hora de lliurament  
- Nom de la central de formigó  
- Identificació del peticionari  
- Quantitat de formigó subministrat  
- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  

- Resistència a la compressió  
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- Tipus de consistència  
- Grandària màxima del granulat  
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08  

- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:  
- Contingut de ciment per m3  
- Relació aigua/ciment  
- Tipus, classe i marca del ciment  
- Contingut en addicions  
- Contingut en additius  
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha  
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té  

- Identificació del ciment, additius i addicions  
- Designació específica del lloc de subministrament  
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega  
- Hora límit d'us del formigó  
 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada 
es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a 
compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.  
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries 
de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs 
si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa de suficient experiència en el seu ús.  
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà 
l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8.  
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.  
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.   
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control 
de com a màxim:  
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2  
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió:  

- Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2  
- Massissos:  

- Temps de formigonament <= 1 setmana  
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la 
mateixa dosificació.   
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los 
per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08.   
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament 
del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a 
control i calculant el valor de la resistència característica real.  
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:  
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres  
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a 
compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.  
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar 
estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació 
amb una antiguitat màxima de 6 mesos.  
 

OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:  
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència 

(UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si 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  
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- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents 
assaigs:  
- Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:  

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)  
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)  
- Terrossos d'argila (UNE 7133)  
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)  
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)  

- Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:  
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)  
- Substàncies perjudicials (EHE)  

- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)  
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.  
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.  
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.  
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):  

- Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
- Consistència (UNE 83313) 
- Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)  

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.  
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels 
resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades controlades d'acord amb:  
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30  

- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 3  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 1 
- Altres casos:  N >= 4  

- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50  
- Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08:  N >= 2 
- Altres casos:  N >= 6  

La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els 
assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N 
pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn  
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan 
xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen 
per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència 
certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.  
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
on:  
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient:  
Coeficient:  
- Número de pastades:  

- 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
- 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
- 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
- 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43  

- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte  
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de 
forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen a l'obra més de 36 pastades del 
mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 



47                           Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2  

 

 

Joan Escalé Estrada – Lluís Piqué Sancho, arquitectes 

On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades  
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica 
dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de 
la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.  
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la 
pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per 
excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la 
pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck  
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:  
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:  
- Interpretació dels assaigs característics:  
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut 
d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el 
formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els 
ajustos necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.  
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:  

- Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes 
en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes 
sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual 
sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció. 

- Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.  
- Assaigs d'informació:  
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a 
tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis durant les 48 hores anteriors a 
l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram 
de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:  

- Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars. 

- Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a 
càrrec del Contractista. 

- Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.  
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del 
qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.  
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les 
provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima 
resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un 
coeficient donat per la taula següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):  
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96  
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el 
camió controlat.  
 
B07 - MORTERS DE COMPRA 
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0715200,B071S100,B0715100. 
 

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  en afegir-li aigua forma 
una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5 mm de gruix de superfície plana i 
horitzontal amb acabat porós.  
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes temperatures, 
utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc.  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una pasta adequada per 
a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o interior.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues minerals, que s'han de 

barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se. 
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió aquosa, additius 

orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser utilitzada. 
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i càrregues minerals que el seu 

enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se en forma d'un o més components.  
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:  
- 1: Normal 
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals) 
- F: D'adormiment ràpid 
- T: Amb lliscament reduït 
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en dispersió millorats).  
 

ADHESIU CIMENTÓS (C):  
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h) 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2 
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
 

ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324):  >= 0,5 N/mm2 
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324):  >= 1 N/mm2  
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)  
 

ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):  
Característiques fonamentals:  
- Adherència inicial (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2 
- Temps obert: adherència (EN 1346):  >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)  
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Característiques especials:  
- Lliscament (UNE-EN 1308):  <= 0,5 mm  
Característiques addicionals:  
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003):  >= 2 N/mm2  
 

MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:  
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts i d'una formulació 
epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.  
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'ús a que es destini el morter i la temperatura ambient i 
superficials del lloc on es col·loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la DF.  
Mida màxima del granulat:  <= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter 
Mida mínima del granulat:  >= 0,16 mm 
Proporció granulat/resina (en pes) (Q):  3 <= Q <= 7  
 

MORTER POLIMÈRIC:  
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de poliamida, d'alta 
resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements de formigó.  
Granulometria:  0 - 2 mm  
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2  
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2  
 

MORTER DE RAM DE PALETA:  
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius (en el seu cas), per a 
fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material d'unió i rejuntat.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor o igual al valor 

que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), es inferior o igual al 

valor que figura especificat  
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió mínima declarada pel 
fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, en volum o en pes.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent:  
- Característiques dels morters frescos:  

- Temps d'us (EN 1015-9) 
- Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
- Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos  

- Característiques dels morters endurits:  
- Resistència a compressió (EN 1015-11) 
- Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3)  
- Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
- Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
- Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
- Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que li siguin aplicables)  

- Característiques addicionals per als morters lleugers:  
- Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3  

- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines:  
- Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
- Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9)  

- Reacció davant del foc:  
- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: en envasos tancats hermèticament.  
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la 
intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Morter adhesiu:  1 any  
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos  
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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 
 

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:  
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.  
 

MORTER DE RAM DE PALETA:  
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.  
 

MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER RAJOLES CERÀMIQUES:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos per a la construcció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del producte 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge  
- Referència a la norma UNE-EN 12004 
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol  
- Instruccions d'us:  

- Proporcions de la mescla 
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a 

ser aplicat 
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla 
- Mètode d'aplicació 
- Temps obert 
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació 
- Àmbit d'aplicació  

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició i sistema de 
fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades (concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en unes proporcions 
predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels components que s'han declarat 
(concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
- Densitat 
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- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol  
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES:  
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter  
 

OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, segons les 
exigències del plec de condicions.  
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la consistència del 
morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 
4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 1015-11)  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11.  
 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les 
condicions exigides.  
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte:  
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de seguretat del element 

corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 90 % del previst en el projecte.  
 
B08 - ADDITIUS, ADDICIONS I PRODUCTES DE TRACTAMENT PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
B081 - ADDITIUS I ADDICIONS PER A FORMIGONS, MORTERS I BEURADES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0818110. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Additius són aquelles substàncies o productes que a l'incorporar-se als morters, formigons o beurades, en el 
moment de pastar-los o prèviament, en una proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen 
modificacions al formigó, morter o beurada, en estat fresc i/o endurit, d'alguna de les seves característiques, 
propietats habituals o del seu comportament.  
Addicions són aquells materials inorgànics, putzolànics, o amb hidraulicitat latent que, finament dividits, poden 
ésser afegits al formigó amb la finalitat de millorar algunes de les seves propietats o donar-li característiques 
especials.  
S'han considerat els elements següents:  
- Colorant  
- Additius per a formigó:  

- Inclusor d'aire 
- Reductor d'aigua/plastificant 
- Reductor d'aigua d'alta activitat/superplastificant 
- Retenidor d'aigua 
- Accelerador d'adormiment 
- Hidròfug 
- Inhibidor de l'adormiment  

- Additius per a morters:  
- Inclusor d'aire/plastificant 
- Inhibidor de l'adormiment per a morter fortament retardat  

- Addicions:  
- Cendres volants 
- Fum de silici 
- Escòria granulada  
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ADDITIUS:  
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, ha de garantir-ne l'efectivitat i que 
no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o químiques del formigó o morter.  
Ha de tenir un aspecte homogeni.  
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Efecte sobre la corrossió:  No ha d'afavorir la corrosió de l'acer embegut en el material.  
- Contingut en alcalins (Na2O, equivalent) (UNE-EN 480-12):  <= valor especificat pel fabricant  
Característiques complementàries:  
- Component actiu (UNE-EN 480-6):  Sense variacions respecte a l'espectre de referència especificat pel fabricant  
- Densitat relativa, en additius líquids (D) (ISO 758):  

- D >= 1,10:  ± 0,03 
- D <= 1,10:  ± 0,02  

- Contingut en extracte sec convencional (T) (EN 480-8):  
- T >= 20%: >= 0,95 T, < 1,05 T 
- T < 20%>= 0,90 T, < 1,10 T  

- pH (ISO 4316):  ± 1 o dins dels límits declarats pel fabricant  
 

ADDITIUS I COLORANTS PER A FORMIGÓ:  
Els additius que modifiquin el comportament reològic del formigó o el temps d'adormiment, hauran de complir les 
condicions de l'UNE EN 934-2 .  
Limitacions d'ús d'additius  
- Clorur càlcic i productes amb clorurs, sulfurs, sulfits: prohibits en formigó armat i pretesat 
- Airejants: prohibits en pretesats ancorats per adherència 
- Plastificants amb efecte airejant: Seran admesos si l'aire oclós és <=6% en volum (UNE EN 12350-7)  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 

ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10): <= 0,10%, <= valor especificat pel fabricant  
 

ADDITIU PER A FORMIGÓ INCLUSOR D'AIRE:  
L'additiu airejant és un líquid per a incorporar durant el pastat del formigó o el morter i que té per objecte produir 
fines bombolles d'aire separades i repartides uniformement, que serveixen per millorar el comportament envers les 
gelades. Aquestes condicions s'han de mantenir durant l'adormiment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  >= 2,5%  
- Contingut d'aire total, en volum (UNE-EN 12350-7):  4 - 6% 
- Factor d'espaiament dels buits en el formigó endurit (UNE-EN 480-11): <= 0,200 mm  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-

EN 12390-3):  >= 75%  
No s'han d'utilitzar agents airejants amb formigons excessivament fluids.  
La proporció d'aire al formigó s'ha de controlar de forma regular a l'obra.  
No es pot mesclar amb d'altres tipus d'additius sense l'autorització prèvia de la DF.  
Característiques complementàries:  
- Diàmetre de les bombolles (D):  10 <= D <= 1000 micres  
 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, REDUCTOR D'AIGUA/PLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua/plastificant és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per 
objecte disminuir la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar l'assentament en con per una 
mateixa quantitat d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 5%  
- Resistència a compressió a 7 i 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu 

(UNE-EN 12390-3):  >= 110%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
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ADDITIU PER A FORMIGÓ REDUCTOR D'AIGUA D'ALTA ACTIVITAT/SUPERPLASTIFICANT:  
L'additiu reductor d'aigua d'alta activitat /superplastificant, és un producte per a incorporar durant el pastat del 
formigó que té per objecte disminuir fortament la quantitat d'aigua per a una mateixa consistència o augmentar 
considerablement l'assentament en con per una mateixa quantitat d'aigua.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Valors en relació al mateix formigó sense additiu a igual consistencia:  

- Reducció d'aigua (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 12%  
- Resistència a compressió (UNE-EN 12390-3):  

- 1 dia:  >= 140%  
- 28 dies:  >= 115%  

- Valors en relació al mateix formigó sense additu, a igual relació aigua/ciment:  
- Consistència:  

- Assentament en con (UNE-EN 12350-2):  >= 120 mm 
- Escorriment (EN 12350-5):  >= 160 mm  

- Manteniment de la consistència (UNE-EN 12350-2 o EN 12350-5):  >= 30 min després de l'addició, no ha de 
ser inferior a la consistència inicial  

- Resistència a compressió a 28 dies >= 90% 
- Contingut en aire <= 2% en volum  

 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, RETENIDOR D'AIGUA:  
Additiu que redueix la pèrdua d'aigua, en dismunir l'exsudació.  
Característiques essencials:  
- Exsudació (UNE-EN 480-4):  <= 50%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-

EN 12390-3):  >= 80%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, HIDRÒFUG:  
L'additiu hidròfug és un producte que s'afegeix al formigó o morter en el moment de pastar-lo i que té com a funció 
principal incrementar la resistència al pas de l'aigua sota pressió a la pasta endurida. Actua disminuint la capilaritat.  
Característiques essencials:  
- Absorció capil·lar a 7 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 50% 
- Absorció capil·lar a 28 dies, en massa (UNE-EN 450-5):  <= 60%  
- Resistència a compressió a 28 dies del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-

EN 12390-3):  >= 85%  
- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, INHIBIDOR D'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment és un líquid que s'incorpora en el moment de pastar el formigó o morter i té per 
objecte retardar l'inici de l'adormiment.  
El retard de l'enduriment del formigó ha de ser de manera que, al cap de dos o tres dies, la resistència assolida sigui 
la mateixa que sense l'additiu.  
Característiques essencials:  
- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  

- Inici d'adormiment:  >= al del morter de referència + 90 min 
- Final d'adormiment:  <= al del morter de referència + 360 min  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-
3):  
- 7 dies:  >= 80% 
- 28 dies:  >= 90%  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
- Reducció d'aigua:  >= 5%  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
 

ADDITIU PER A FORMIGÓ, ACCELERADOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu per a gunitats és un producte per a incorporar durant el pastat del formigó que té per objecte accelerar el 
procés d'adormiment.  
S'ha de dosificar amb un sistema mecànic que asseguri la regularitat i la precisió de la proporció desitjada d'additiu.  
Ha de ser compatible amb el ciment, àrids, fum de sílice i fibres, en ordre a garantir en el formigó projectat les 
condicions requerides de resistència, tant en primera edat com en la seva evolució en el temps i també en relació a 
la durabilitat de l'obra.  
No ha de començar a actuar fins el moment d'afegir l'aigua.  
Característiques essencials:  
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- Temps d'adormiment (UNE-EN 480-2):  
- Inici d'adormiment (a 20°C):  >= 30 min 
- Final d'adormiment (a 5°C):  <=60%  

- Resistència a compressió del formigó amb additiu, en relació al formigó testimoni sense additiu (UNE-EN 12390-
3):  
- 28 dies: >= 80% 
- 90 dies: >= que la del formigó d'assaig a 28 dies  

- Contingut d'aire en el formigó fresc, en volum (UNE-EN 12350-7):  <= 2%  
Final de l'adormiment segons la dosificació (assaig Vicat):  
- 2%:  <= 90 min 
- 3%:  <= 30 min 
- 4%:  <= 3 min 
- 5%:  <= 2 min  
Els valors s'han pres en relació al mateix formigó sense additiu, a igual consistència.  
 

ADDITIUS PER A MORTERS:  
Característiques essencials:  
- Contingut total de clorurs (ISO 1158):  <= valor especificat pel fabricant  
- Resistència a compressió a 28 dies (UNE-EN 1015-11):  >= 70% que la del morter testimoni  
Característiques complementàries:  
- Contingut clorurs solubles en aigua (UNE-EN 480-10):  <= valor especificat pel fabricant   
 

ADDITIU PER A MORTER INCLUSOR D'AIRE/PLASTIFICANT:  
Additiu que millora la traballabilitat o que permet una reducció del contingut d'aigua, per incorporació en el pastat, 
d'una quantitat de petites bombolles d'aire uniformement distribuïdes, que queden retingudes desprès de 
l'enduriment.  
Característiques essencials:  
- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
- Desprès d'1 h en repòs:  >= A - 3% 
- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

Característiques complementàries:  
- Reducció d'aigua en massa (UNE EN-480-13):  >= 8%  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  
 

ADDITIU PER A MORTER INHIBIDOR DE L'ADORMIMENT:  
L'additiu inhibidor de l'adormiment s'incorpora en el moment del pastat i té per objecte retardar l'inici de 
l'adormiment.  
Característiques essencials:  

- Desprès d'un pastat normalitzat:  A= 17 ± 3% en volum 
- Desprès de 28 h en repòs:  >= 0,70 A% 
- Desprès d'un pastat llarg:  <= A + 5, >= A - 5%  

- Contingut d'aire (EN 1015-7 mètode A):  
Característiques complementàries:  
- Consistència desprès de 28 h en repòs (EN 1015-4):  ± 15 mm del valor inicial 
- Resistència a la penetració desprès de 52 h (EN 1015-9):  >= 5 N/mm2 que la del morter d'assaig amb additiu  
Els valors s'han pres en relació al mateix morter sense additiu, a igual consistència.  
 

COLORANT:  
El colorant és un producte inorgànic en pols per a incorporar a la massa del formigó, morter o beurada durant el 
pastat, que té per objecte donar un color determinat al producte final.  
Ha de ser estable als agents atmosfèrics, la calç i als àlcalis del ciment; ha de ser insoluble en aigua, i no ha d'alterar 
el procés d'adormiment i enduriment, l'estabilitat de volum, ni les resistències mecàniques del formigó.  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 

ADDICIONS:  
En aplicacions concretes de formigó d'alta resistència fabricat amb ciment tipus CEM I queda permesa l'addició 
simultània de cendres volants i fum de silici sempre que la quantitat de fum de silici no superi <=10% del pes del 
ciment i la suma de les addicions (cendres volants+fum de silici) no superin <=20% del pes total del ciment  
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretensades, es podran fer servir cendres volants com addició 
en una quantitat <=20% del pes del ciment, o fum de silici en una quantitat <=10% del pes del ciment  
Si el formigó esta destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'ús de cendres volants o fum 
de silici per a la seva confecció. En estructures d'edificació si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del 
pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici ha de superar el 10% del pes de ciment.  
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Si al formigó s'addicionen cendres volants o fum de silici, s'haurà de fer servir ciment del tipus CEM I  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:  
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment  
 

CENDRES VOLANTS:  
Cendres volants per a formigons són exclusivament els productes sòlids i en estat de fina divisió provinents de la 
combustió de carbó bituminós polvoritzat, en les bòbiles de centrals termoelèctriques, i que són arrossegades pels 
gasos del procés i recuperat per precipitació electrostàtica o per captació mecànica.  
Les cendres volants s'han de poder utilitzar sempre que es consideri que no han de repercutir a les característiques 
ni a la durabilitat del formigó, i que no afavoriran la corrosió de les armadures. A més, s'ha d'utilitzar un ciment 
tipus CEM I (es donen recomanacions a l'UNE 83414-EX), i el formigó haurà de disposar d'un certificat de garantia 
segons l'article 81º de l'EHE.  
Resultats segons la UNE-EN 450-1:  
Característiques químiques, expressades en proporcions en pes de la mostra seca:  
- Contingut de sílice reactiva (UNE-EN 197-1):  >= 25% 
- Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  <= 0,10% 
- Contingut d'anhídrid sulfúric SO3 (EN 196-2):  <= 3,0% 
- Òxid de calci lliure (UNE_EN 451-1):  <= 1%  
(S'admeten continguts fins al 2,5% sempre que l'estabilitat segons art. 4.3.3 UNE EN 450 sigui < 10 mm)  
- Pèrdua per calcinació (1h de combustió)(EN 196-2):  <= 5,0%  
Característiques físiques:  
- Finor(% en pes retingut al tamís 0,045 mm)(UNE_EN 451-2): <= 40% 
- Índex d'activitat (EN 196-1):  

- A 28 dies:  > 75% 
- A 90 dies:  > 85%  

- Expansió pel mètode de les agulles (UNE-EN 196-3):  < 10 mm  
L'especificació relativa a l'expansió només s'ha de tenir en compte si el contingut d'òxid de calci lliure supera l'1%, 
sense passar del 2,5 %  
Toleràncies:  
- Densitat sobre valor mig declari fabricant(UNE 80-122):  ± 150 kg/m3  
- Pèrdua al foc:  + 2,0%  
- Finor:  + 5,0% 
- Variació de la finor:  ± 5,0%  
- Contingut de clorurs:  + 0,01%  
- Contingut d'óxid de calci lliure:  +0,1%  
- Contingut SO3:  + 0,5%  
- Estabilitat:  + 1,0 mm  
- Índex d'activitat:  - 5,0%  
 

FUM DE SILICI:  
El fum de fum silici o microsilici és una addició en pols per a formigons projectats, que té per objecte millorar la seva 
treballabilitat, resistència a mig termini i compacitat. És un subproducte de la reducció de quars de gran puresa amb 
carbó en forns elèctrics d'arc, del que s'obté silici i ferrosilici.  
La DF pot acceptar la utilització d'un fum de silici que no compleixi els requisits anteriors, sempre i quan quedin 
garantits els requisits del formigó, tant en fresc com en endurit.  
Contingut d'òxid de silici (SiO2):  >= 85%  
Contingut de clorurs Cl- (UNE 80-217):  < 0,10%  
Pèrdua al foc (UNE_EN 196-2):  < 5%  
Proporció de partícules inferiors a 1 micra: 90 -  95%  
Índex d'activitat (UNE_EN 196-1):  > 100%  
Tolerància en pes:  ± 3 % del pes o volum  
 

ESCÒRIA GRANULADA:  
L'escòria granulada és escòria siderúrgica, que pot utilitzar-se com a granulat fi en la confecció de formigons.  
Es considera granulat fi el que passa pel tamís 4 (UNE-EN 933-2).  
Ha de ser estable, és a dir no ha de contenir silicats inestables ni compostos ferrosos.  
No ha de contenir sulfurs oxidables.  
Contingut màxim de substàncies perjudicials en % en pes:  
- Terrossos d'argila: 1% 
- Material retingut pel tamís 0,063 (UNE 7-050) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE 7-244): 

0,50 
- Compostos de sofre expressats en SO3- i referits al granulat sec: 2%  
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment:  Nul·la  
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Pèrdua de pes màxim experimentada pels granulats en ser sotmesos a 5 cicles de tractament amb solucions de 
sulfat sòdic o sulfat magnèsic (UNE 7-136):  
- Amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Amb sulfat magnèsic:  <= 15%  
 

ESCÒRIA GRANULADA PER A GRAVA-ESCÒRIA:  
Reactivitat (PG 3/75):  alfa > 20  
Contingut d'aigua en pes (h) en funció del coeficient alfa de reactivitat:  
- 20 < alfa <= 40:  h < 15% 
- 40 < alfa <= 60:  h < 20% 
- alfa > 60:  h < 25%  
La corba granulomètrica ha de quedar dins dels límits següents:  
 

Tamís UNE % Acumulatiu de granulats que hi passen              

5 95 - 100              

2,5 75 - 100              

1,25 45-80              

0,40 13 - 35              

0,16 3 - 14              

0,08 1 - 10              

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE EN ADDITIUS I COLORANTS:  
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb etiquetatge.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves característiques.  
El transport i emmagatzematge s'ha de fer de forma que s'eviti la contaminació i la variació de les propietats per 
factors físics o químics, com ara glaçades o altes temperatures.  
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ADDICIONS  
Subministrament: A granel en camions sitja hermètics.  
Emmagatzematge: En sitges hermètiques. Les sitges han de tenir pintada una franja vermella de 70 cm d'amplària.  
 

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE D'ESCÒRIA GRANULADA:  
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Emmagatzematge: Protegides de contaminacions, especialment les del terra, i separant les diverses fraccions 
granulomètriques.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

ADDITIUS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 934-2:2002 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. Definiciones, 
requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A1:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-2:2002/A2:2006 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 2: Aditivos para hormigones. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
 

ADDITIUS PER A MORTERS:  
UNE-EN 934-3:2004 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para albañilería. 
Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
UNE-EN 934-3:2004/AC:2005 Aditivos para hormigones, morteros y pastas. Parte 3: Aditivos para morteros para 
albañilería. Definiciones, requisitos, conformidad, marcado y etiquetado.  
 

ADDICIONS PER A FORMIGONS:  
UNE-EN 450-1:2006 Cenizas volantes para hormigón. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios de 
conformidad.  
UNE-EN 13263-1:2006 Humo de sílice para hormigón. Parte 1: Definiciones, requisitos y criterios de conformidad.  
 

ÚS PER A FORMIGONS:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a morter per a ram de paleta, 
 - Productes per a formigó:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions  
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del 
fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.   
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; 
també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o 
químiques del formigó o morter.   
La documentació ha d'incloure també:  
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
L'entrega d'aditius haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, on hi 
ha de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari 
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'additiu  segons Art. 29.2 de l'EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament  
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-2)  
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides 
- Instruccions d'homogeneització abans del seu ús, en el seu cas 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma EN 934-2 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas  

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDITIUS PER A MORTER:  
A l'embalatge o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Designació (d'acord amb l'apartat 8 de la norma UNE-EN 934-3)  
- El nom del lot i fàbrica de producció 
- Requisits per a l'emmagatzematge, inclòs límit de temps a partir del qual les propietats ja no estan garantides 
- Instruccions d'us i precaucions relatives a la seguretat 
- Interval d'ús recomanat pel fabricant 
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 

desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
ZA.3  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE del control de producció en fàbrica, en el seu cas 
- Referència a la norma EN 934-3 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst, etc.) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables amb els valors declarats, en el seu cas  
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN COLORANT PER A FORMIGONS:  
El subministrament del producte ha de venir acompanyat del certificat de qualitat corresponent i la fitxa tècnica del 
fabricant. A més, ha d'incloure la designació de l'additiu d'acord a la norma UNE EN 934-2.   
El certificat ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, i indicar la seva funció principal; 
també ha de garantir la seva efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques mecàniques o 
químiques del formigó o morter.   
La documentació ha d'incloure també:  
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
A la fulla de subministrament hi ha de constar:  
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Identificació del peticionari 
- Data d'entrega 
- Designació de l'additiu 
- Quantitat subministrada 
- Identificació del lloc de subministrament  
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADDICIONS:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a formigons, morters i pastes:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions  
L'entrega d'addicions haurà d'anar acompanyada d'una full de subministrament proporcionat pel subministrador, 
on hi han de constar com a mínim les següents dades:  
- Identificació del Subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE, per les cendres volants i escòries granulades 
- Identificació de la instal·lació de procedència (central tèrmica o alt forn) per a cendres volants 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Identificació del Peticionari 
- Data del lliurament 
- Quantitat subministrada 
- Designació de l'addició segons Art. 30 de l'EHE-08 
- Identificació del lloc de subministrament  
La documentació ha d'incloure també:  
- Nom del laboratori 
- Si no es un laboratori públic, ha d'exposar la declaració d'estar acreditat per a realitzar els assaigs 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és equivalent  
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CENDRES VOLANTS:  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 450-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 450-1  
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN FUM DE SILICI:  
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Número del certificat de conformitat CE 
- Referència a la norma UNE EN 13263-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
- Informació sobre característiques essencials (taula ZA.1) UNE-EN 13263-1  
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OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control del subministrament del material, amb recepció del corresponent certificat de qualitat d'acord a les 

condicions exigides.  
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de 
poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.  
 

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIUS PER A FORMIGÓ:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs 
identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  
 

OPERACIONS DE CONTROL EN ADDITIU INCLUSOR D'AIRE PER A FORMIGÓ:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'ha de realitzar l'assaig de 
quantitat d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7).  
 

OPERACIONS DE CONTROL EN COLORANT:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs 
identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  
 

OPERACIONS DE CONTROL EN CENDRES VOLANTS:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs 
identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  
- Determinació de la finor de mòlta (UNE-EN 451-2)  
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 450-1)  
- Estabilitat de volum (UNE-EN 196-3)  
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  
- Percentatge d'òxid de calç lliure (UNE-EN 451-1)  
- Contingut d'anhídrid sulfúric (UNE-EN 196-2)  

 

OPERACIONS DE CONTROL EN FUM DE SILICI:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs 
identificatius del producte:  

- Determinació de la pèrdua per calcinació (UNE-EN 196-2)  
- Índex d'activitat resistent amb ciment pòrtland (UNE-EN 13263-1)  
- Contingut de clorurs (UNE-EN 196-2)  
- Contingut d'òxid de silici (UNE-EN 196-2)  

 

OPERACIONS DE CONTROL EN ESCÒRIA GRANULADA:  
Cada cop que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra, s'han de realitzar els assaigs 
identificatius del producte (UNE-EN 934-2).  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE corresponents i a l'EHE-08 en addició 
de fums de sílice.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDITIUS:  
La conformitat dels additius que disposin de marcatge CE, s'ha de comprovar mitjançant la verificació documental 
de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les 
especificacions contemplades en projecte i en l'article 29º de l'EHE.   
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels 
elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un 
laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de 
l'EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE 
EN 934-2.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN COLORANT:  
No s'han d'utilitzar additius que no arribin correctament referenciats i acompanyats amb el corresponent certificat 
de garantia del fabricant.  
El Director d'obra ha de decidir l'acceptació d'un producte colorant, així com el seu ús, a la vista dels resultats dels 
assaigs previs realitzats.  
En el cas dels additius que no disposin del marcatge CE, el Constructor, o el Subministrador del formigó o dels 
elements prefabricats, haurà d'aportar un certificat d'assaig, amb una antiguitat inferior a 6 mesos, realitzat per un 
laboratori de control autoritzat, que demostri la conformitat de l'additiu vers les especificacions de l'article 29º de 
l'EHE-08, amb un nivell de garantia estadística equivalent a l'exigit pels additius amb marcatge CE a la norma UNE 
EN 934-2.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ADDICIONS:  
Els assaigs de comprovació del producte han de resultar conformes a les especificacions del plec.  
La conformitat de les addicions que disposin de marcatge CE, es comprovarà mitjançant la verificació documental 
de que els valors declarats en els documents que acompanyen al marcatge, permeten deduir el compliment de les 
especificacions contemplades en projecte i en l'article 30º de l'EHE.   
 
B09 - ADHESIUS 
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0907200. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.  
S'han considerat els tipus següents:  
- En dispersió aquosa 
- Aquós en dispersió vinílica 
- En solució alcohòlica 
- De poliuretà bicomponent 
- De poliuretà (un sol component) 
- De PVC 
- De resines epoxi 
- Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè  
 

EN DISPERSIÓ AQUOSA:  
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.  
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.  
Densitat a 20°C:  <= 1,24 g/cm3  
Contingut sòlid:  Aprox. 70%  
Rendiment:  250 - 350 g/m2  
 

AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:  
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.  
No ha de de ser inflamable ni tòxic.  
Densitat:  1,01 g/cm3  
Rendiment:  Aprox. 200 g/m2  
Temperatura de treball:  >= 5°C  
 

EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:  
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers.  
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  
Densitat a 20°C:  1,5 g/cm3  
Contingut sòlid:  84 - 86  
Rendiment:  Aprox. 450 g/m2  
 

DE POLIURETÀ BICOMPONENT:  
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.  
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.  
 

DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):  
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser mesclades 
amb un isocianat.  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, pallofes ni 

dipòsits durs 
- Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A):  >= 30°C 
- Rendiment per a una capa superior a 150 micres:  > 1 m2/kg 
- Temperatura d'enduriment:  >= 15°C 
- Temps d'aplicació a 20°C:  > 3 h  
Resistència química de la pel·lícula seca:  
- Àcid cítric, 10%: 15 dies 
- Àcid làctic, 5%: 15 dies 
- Àcid acètic, 5%: 15 dies 
- Oli de cremar: Cap modificació 
- Xilol: Cap modificació 
- Clorur sòdic, 10%: 15 dies 
- Aigua: 15 dies  
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PVC:  
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.  
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.  
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.  
Temps de pre-assecatge en condicions normals:  <= 1 min  
Resistència a la compressió:  > 10 N/mm2  
Resistència a la tracció:  > 18 N/mm2  
 

DE RESINES EPOXI:  
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC.  
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts.  
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.  
Temps d'aplicació a 20°C:  3 - 4 h  
 

BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:  
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer acrílic en 
dispersió.  
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.  
Extracte sec a 105°C:  75 - 78 
Contingut de cendres a 450°C:  65 - 68  
Toleràncies:  
- Densitat:  ± 0,1%  
- Extracte sec:  ± 3% 
- Contingut de cendres:  ± 3%  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En envasos hermèticament tancats.  
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte 
- Identificació del producte 
- Data de caducitat 
- Pes net o volum del producte 
- Instruccions d'ús 
- Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.) 
- Toxicitat i inflamabilitat 
- Temps d'assecat 
- Rendiment  
Per adhesius de dos components:  
- Proporció de la mescla 
- Temps d'inducció de la mescla 
- Vida de la mescla  
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:  
- Color 
- Densitat 
- Viscositat 
- Contingut sòlid  
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.  
Temperatura d'emmagatzematge:  
- Dispersió aquosa, dispersió vinílica:  >= 10°C 
- Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi:  5°C - 30°C  
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data de 
fabricació.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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B0A - FERRETERIA 
B0A1 - FILFERROS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A14200. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Filferro d'acer  
- Filferro d'acer galvanitzat  
- Filferro d'acer plastificat  
- Filferro recuit  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.  
 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, rugositats o esquerdes, 
no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.  
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I i II de l'UNE 
37-506.  
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):  
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2  
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir  
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5%  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal  
 

FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:  
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de PVC aplicat per 
extrusió o sinterització.  
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.  
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del article 6.5 UNE 36-732.  
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506)  
Resistència a la tracció:  
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades següents:  
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles  
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

FILFERRO D'ACER:  
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.  
 

FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:  
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de calidades. 
Caracterisicas generales.  
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro.  
 

FILFERRO PLASTIFICAT:  
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos orgánicos sobre 
el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).  
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B0A3 - CLAUS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A31000. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Gafes de pala i punta  
- Claus d'impacte  
- Claus d'acer  
- Claus de coure  
- Claus d'acer galvanitzat  
- Tatxes d'acer  
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.  
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.  
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija, utilitzats per a unir els 
bastiments amb les parets.  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.  
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.  
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, UNE 17-
035 i UNE 17-036.  
 

ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:  
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni d'altres 
imperfeccions superficials.  
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2  
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5%  
Toleràncies dels claus i tatxes:  
- Llargària:  ± 1 D  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats.  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.  
 

CLAUS I TATXES:  
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.  
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.  
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.  
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.  
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.  
 
B0A6 - TACS I VISOS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0A62F90,B0A6A901. 
 

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 tipus següents:  
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes d'estanquitat i 

tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.  
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.  
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.  
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.  
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).  
Cementació del vis:  > 0,1 mm  
 

TAC QUÍMIC:  
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.  
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en fred.  
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús. El cap de l'extrem 
lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.  
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm  
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
> 20°C: 10 min 
10°C - 20°C20 min 
0°C - 10°C: 1 h  

- 5°C - 0°C: 5 h  
 

VOLANDERES:  
Diàmetre interior de la volandera:  
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva correcta 
col·locació en capses, on han de figurar:  
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús  
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
B0AA - ANCORATGES ESPECIALS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0AA0605. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Material necessari per a la realització d'empernatges.  
S'han considerat els tipus de material següents:  
- Ancoratges metàl·lics de 25 a 63,5 mm de diàmetre, amb cargol i volandera quadrada de 200x200 mm 
- Ancoratge de ciment i additius 
- Ancoratge de resines epoxi de curat mig 
- Tac per a ancoratge metàl·lic de 50 cm de llargària  
 

ANCORATGE METÀL·LIC:  
Ancoratge format per una armadura d'acer corrugat, una volandera i un cargol roscat en un dels extrems.  
La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les mateixes característiques 
que l'acer de l'armadura.  
La tela metàl·lica ha de tenir una secció i un pas de malla constant i uniforme.  
S'utilitzarà preferentment el tipus ancorat químicament en tota la longitud (UNE 22782), encara que són 
admissibles altres tipologies en cas d'empernatges provisionals, com ara, perns d'ancoratge puntual (UNE 22781) o 
per fricció.  
La part exterior de la barra d'acer ha d'estar roscada en una llargària >= 10 cm.  
L'extrem de la barra d'acer que queda introduït en el terreny ha de ser bisellat.  
Límit elàstic de l'acer:  >= 460 N/mm2  
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ANCORATGE DE CIMENT I ADDITIUS:  
Ancoratge format per un morter de ciment i additius especials, acceleradors i expansius, en cartutx cilíndric de 
diàmetre variable i amb un embolcall de paper permeable que permet la hidratació per immersió en aigua.  
El diàmetre utilitzat ha de ser segons el diàmetre del pern i el de la perforació.  
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 25 de D i una perforació:  
- Entre 33 i 37 mm:  28 mm 
- Entre 37 i 39 mm:  31 mm 
- Entre 39 i 43 mm:  35 mm  
Diàmetre de l'ancoratge per a un pern de 32 de D i una perforació:  
- Entre 36 i 39 mm:  28 mm 
- Entre 39 i 43 mm:  31 mm 
- Entre 43 i 47 mm:  35 mm  
Temps d'hidratació per immersió:  < 2,5 min  
Inici de l'enduriment:  < 15 min  
Resistència a la tracció:  
- Al cap de 3 h a 10°C:  >= 50 kN/m 
- Al cap de 24 h a 10°C:  >= 150 kN/m  
 

ANCORATGE DE RESINES EPOXI:  
Ancoratge format per un cartutx amb resines epoxi de dos components separats entre ells per una làmina de 
plàstic.  
Els dos components del cartutx han de ser una formulació tixotròpica de resina de polièster i un catalitzador.  
Quan es barregen tots dos components comença la cura i l'enduriment de la resina.  
Inici de l'enduriment (Ti):  20 <= Ti <= 45 s  
Final de l'enduriment (Tf):  3 <= Tf <= 5 min  
Resistència a la tracció:  
- Al cap de 15 min:  >= 50 kN/m 
- Al cap de 3 h:  >= 150 kN/m  
 

TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:  
El diàmetre del tac ha de ser segons el diàmetre del pern que s'ha d'utilitzar.  
El disseny del tac ha de ser l'adient per a proporcionar l'adherència suficient de l'ancoratge.  
No ha de tenir defectes superficials que impideixin la seva correcta utilització.  
 

PLACA DE REPARTIMENT I ELEMENTS DE FIXACIÓ:  
La volandera de fixació i el cargol que prem la volandera contra el terreny, han de tenir les mateixes característiques 
que l'acer de l'armadura. 
La placa de repartiment ha de ser quadrada, de 20 cm. de costat i 6 mm. de gruix com a mínim. Ha de resistir, sense 
punxonar-ne, una força axial, puntual i compressiva de 15 t. 
Ha de tenir una abonyegadura esfèrica similar a la definida a la norma UNE 22783. 
La femella ha de ser hexagonal de 25 mm. de longitud de rosca. Complirà les característiques geomètriques 
indicades a l'UNE 22784. Les volanderes estaran d'acord a l'UNE 22785.  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

ANCORATGE DE RESINES EPOXI I TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:  
Subministrament: Empaquetats en caixes.  
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, a temperatura inferior a 30°C i no exposats a cops ni impactes.  
 

ANCORATGE DE CIMENT:  
Subministrament: Empaquetats en bosses de plàstic totalment impermeables.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.  
 

ANCORATGE METÀL·LIC:  
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb la placa i la rosca corresponent per a cada ancoratge.  
Emmagatzematge: 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 
 

ANCORATGE METÀL·LIC:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 

ANCORATGE DE CIMENT O ANCORATGE DE RESINES EPOXI O TAC PER A ANCORATGE METÀL·LIC:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual dels empernats en cada subministrament i recepció del certificat de qualitat corresponent.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert 
en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Recepció de certificats de qualitat dels materials auxiliars: cartutxos de ciment o resina, plaques, femelles, etc... on 
es garanteixin les condicions exigides al plec.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Cada 10 t de material es realitzarà un assaig de tracció (UNE 7474-5) (1 proveta) amb  determinació del límit 

elàstic, càrrega i allargament en trencament.  
- Comprovació de les característiques geomètriques en un 10 % dels empernatges rebuts.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'utilitzaran materials que no s'acompanyin amb el corresponent certificat de qualitat on es garanteixi el 
compliment de les especificacions indicades.  
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-se realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons UNE-
EN 10021 i UNE-EN 10025-2, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós 
resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es 
rebutjarà.  
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça 
incorrecta i s'augmentarà el control 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.  
 
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
B0B2 - ACER EN BARRES CORRUGADES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0B2N210,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:  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en 
gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg 
de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.  
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el 

diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
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- Aptitud al doblegat:  
- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o 

fissures 
- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar 

trencaments o fissures  
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
 

 

 C Ceq S P Cu N 

 % màx % màx % màx % màx % màx % màx 
Colada 0,22 0,050 0,050 0,050 0,800 0,012 
Producte 0,24 0,052 0,055 0,055 0,850 0,014 

 

Ceq = Carboni equivalent 
 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en 
un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 

BARRES I ROTLLES D'ACER CORRUGAT SOLDABLE:  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.1 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals 
- Classe tècnica  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de l'apartat 7.4.2 de 

la norma UNE-EN 10080.  
- Característiques mecàniques de les barres:  

- Acer soldable (S)  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 5,0% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 7,5%  

- Acer soldable amb característiques especials de ductilitat (SD):  
- Allargament total sota càrrega màxima:  

- Acer subministrat en barres:  >= 7,5% 
- Acer subministrat en rotlles:  >= 10,0%  

- Resistència a fatiga: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.d de l'EHE-08 
- Deformació alternativa: Ha de complir l'especificat la taula 32.2.e de l'EHE-08  

 

Designació  Límit elàstic fy 
N/mm2 

Càrrega unitària Allargament al 
trencament fs 

N/mm2 

Relació fy/fs 

B 400 S   > 400 > 440 > 14 % > 1,05 

B 500 S   > 500 > 550 > 12 % > 1,05 

B 400 SD   > 400 > 480 > 20 % > 1,20 

     < 1,35 

B 500 SD   > 500 > 575 > 16 % > 1,15 

     < 1,35 
 

- Diàmetre nominal:  S'han d'ajustar a la sèrie següent (mm):  6  8  10  12  14  16  20  25  32 i 40 mm 
- S'ha d'evitar utilitzar barres de diàmetre <= 6 mm, en el cas d'armadura muntada o elaborada amb soldadura.  
Toleràncies:  
- Massa:  

- Diàmetre nominal > 8,0 mm:  ± 4,5% massa nominal 
- Diàmetre nominal <= 8,0 mm:  ± 6% massa nominal  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de 
l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar 
la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
Generalidades.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe 
tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals 
<= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la 
informació següent:  
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on 
s'ha d'incloure la informació següent:  
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència 

mitjançant l'assaig de la biga  
- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles  

 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma 
EHE-08. 

- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de 

que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions 
contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó 
armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà 
efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08  
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer 

subministrat:  
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- Subministrament < 300 t:  
- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, 

fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:  
- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu 

fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega 
màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per 

persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà 
una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs 
mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de 
colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, 
realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de 
producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. 

Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:  
- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura  

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la 
presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i 
realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la 
presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i 
realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en 
obra:  
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques 

mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així com les característiques en 
cas de realitzar soldadura resistent.  

- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la realització de les 
comprovacions experimentals. 

- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi:  
- Pes del lot <= 30 t 
- Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses consecutives 

des de la mateixa instal·lació de ferralla 
- Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
- Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte  

Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats.  
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques:  

- Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 2 provetes per a 
cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no 
s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les 
combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció 
sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat 
desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es 

determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les 
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característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la 
corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les 
armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que 
l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions 
observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte 
a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes 
a l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les 

evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si 
l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que 
es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del 
procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El 
control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense 
marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de 
producte.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin 
resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els 
assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a 
produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es 
compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de 
mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions 
d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini 
una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la 
corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti 
defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la 
remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  
 
B0B3 - MALLES ELECTROSOLDADES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0B34234. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó:  
S'han considerat els elements següents:  
- Malla electrosoldada  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures.  
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre matèria perjudicial.  
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques electrosoldades en 
gelosia.  
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement distribuïdes al llarg 
de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar uniformement espaiades.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080.  

- Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
- Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm  

- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de la UNE-EN 10080.  
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, en relació amb el 

diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal  
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal  
- Aptitud al doblegat:  
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- Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar trencaments o 
fissures 

- Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures  

Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080):  
- Tensió d'adherència:  

- D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2  

- Tensió de última d'adherència:  
- D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
- 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
- D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2  

- Composició química (% en massa):  
 

 

 C Ceq S P Cu N 

 % màx % màx % màx % màx % màx % màx 
Colada 0,22 0,050 0,050 0,050 0,800 0,012 
Producte 0,24 0,052 0,055 0,055 0,850 0,014 

 

Ceq = Carboni equivalent 
 

Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent disminueix en 
un 0,02% en massa.  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 

FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS:  
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació de malles 
electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la fabricació d'elements de 
connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia.  
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques mecàniques:  

- B 500 T  
- Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
- Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
- Allargament al trencament:  >= 8% 
- Relació f/fy:  >= 1,03  

Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 

MALLA ELECTROSOLDADA:  
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i transversals, de 
diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i que els seus punts de contacte 
queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una instal·lació industrial aliena a l'obra.  
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja d'ambdós.  
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats.  
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080:  
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre elements i 

sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers  
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons siguin barres o 
filferros.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un dels elements 

aparellats, en malles dobles)  
- Diàmetres relatius dels elements:  

- Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx  
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més gruixuda)  

- Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds  
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades)  
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- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm  
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  25 mm  
Toleràncies:  
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran)  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1.  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual agressivitat de 
l'ambient.  
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.  
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha d'inspeccionar 
la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.  
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1%  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. 
Generalidades.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que identifica la classe 
tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), aquesta marca s'ha de repetir a intervals 
<= 1,5 m  
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de contenir la 
informació següent:  
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura  
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les característiques anteriors, on 
s'ha d'incloure la informació següent:  
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques d'adherència 

mitjançant l'assaig de la biga  
- Marca comercial de l'acer 
- Forma de subministrament: barra o rotlles  

En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més:  
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura  
 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra:  

- Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons article 32º de la norma 
EHE-08. 
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- Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació.  
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació documental de 

que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment de les especificacions 
contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08.  

Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures per a formigó 
armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta conformitat es podrà 
efectuar mitjançant:  

- La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 de l'EHE-08  
- La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la quantitat d'acer 

subministrat:  
- Subministrament < 300 t:  

- Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix subministrador, 
fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els següents assaigs:  

- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple  
- A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer utilitzat i el seu 

fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, i l'allargament sota càrrega 
màxima.  

- Subministrament >= 300 t:  
- Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques del cas anterior. 
- Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de traçabilitat, signat per 

persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada subministrament. A més, facilitarà 
una còpia del certificat del control de producció del fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs 
mecànics i químics de cada colada. En aquest cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de 
colada, mitjançant la determinació de les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, 
realitzant com a mínim 5 assaigs. 

- La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el certificat de control de 
producció per a ser acceptada: 

- %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
- %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
- %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
- %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
- %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
- Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de com a mínim 15 barres. 

Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents assaigs:  
- Comprovació de la secció equivalent 
- Comprovació de les característiques geomètriques 
- Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
- Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, i l'allargament de ruptura  

- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la 
presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 38.10, i 
realitzat en un laboratori acreditat  

- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar mitjançant la 
presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que compleixin amb l'article 32º, i 
realitzat en un laboratori acreditat.  

- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva fabricació en 
obra:  
- El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les característiques 

mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, 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 
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qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta. En el cas que no 
s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir la realització d'aquest assaigs. 

- Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, corresponents a les 
combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, realitzant-se: assaigs de tracció 
sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i assaigs de doblat simple, o el de doblat 
desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de 
qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs sobre una única proveta.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer redreçat, i es 

determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un certificat de les 
característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà determinar l'altura de la 
corruga.  

- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques:  
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència dels diàmetres de les 
armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de subministrament. A més es revisarà que 
l'alineació dels seus elements rectes, les seves dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions 
observables a simple vista en els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte 
a les formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, o conformes 
a l'annex 11 de l'EHE-08.  
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà de demanar les 

evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut. Si 
l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització de la soldadura resistent només en el cas que 
es faci un control d'execució intens. 

-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de la conformitat del 
procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832.  

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 i a l'EHE-08. El 
control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense 
marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de 
producte.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de l'armadura presentin 
resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els 
assaigs de tracció i doblat compleixin amb les especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix lot. Si es tornés a 
produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot.  
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, s'acceptarà el lot si es 
compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En cas contrari, es tornarà a fer una presa de 
mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer.  
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les seves condicions 
d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat amb pues metàl·liques, es determini 
una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la 
corruga compleix amb els límits establerts a l'art. 32.2 de l'EHE-08.  
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà l'armadura que presenti 
defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions resulten satisfactòries, s'acceptarà la 
remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En cas contrari, es rebutjarà tota la remesa.  
 
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%  
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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  
 

Classe Gruix nominal (mm) 

 < 50 50 a 75 >75 

 Tolerància (mm) 

T1 + 3 + 4 + 6,3 

T2 + 2 + 3 + 5,2 

T3 + 1,5 + 1,5 + 1,5 

- Fletxa:  ± 5 mm/m  
- Torsió:  ± 2°  

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
B0D3 - LLATES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D31000. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles.  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.  
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.  
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.  
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.  
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.  
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3  
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15%  
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal  
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 
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- 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  
 

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.  
 
B0D6 - PUNTALS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0D6A901,B0D629A0. 
 

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  
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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: 
 

Alçaria muntatge Llargària del puntal 

3 m 3,5 m 4 m 4,5 m 5 m 

2 m 1,8 T 1,8 T 2,5 T - - 

2 ,5 m 1,4 T 1,4 T 2,0 T - - 

3 m 1 T 1 T 1,6 T - - 

3,5 m - 0,9 T 1,4 T 1,.43 T 1,43 T 

4 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. 
 

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  
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  
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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 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0DFV001. 
 

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:  
- 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%  
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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 
B0DZ4000. 
 

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 elements següents:  
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3' de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3' de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no 
han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.  
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a 
resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com a 
conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de 
compactació utilitzats.  
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les 
tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF 
certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció 
amb els àlcalis del ciment   
 

TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:  
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.  
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.  
 

FLEIX:  
Ha de ser de secció constant i uniforme.  
Amplària:  >= 10 mm  
Gruix:  >= 0,7 mm  
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm  
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm  
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DESENCOFRANT:  
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.  
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.  
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir 
l'aplicació de revestiments.  
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a 
treballar de forma solidària.  
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de 
produir efectes perjudicials al mediambient  
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes 
sobre el formigó, abans de la seva aplicació  
 

CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:  
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.  
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més 
desperfectes que els deguts als usos adequats.  
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.  
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no 
permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.  
Toleràncies:  
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària  
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m  
 

BASTIDES:  
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.  
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.  
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.  
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.  
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no 
s'alterin les seves condicions.  
 

DESENCOFRANT:  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
 
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA 
B0F1 - MAONS CERÀMICS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0F11230,B0F1D2A1,B0F11252. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, 
murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent:  
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 1000 

kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se 

inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses 
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- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el 
conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets 
de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme 
en fracturar-se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de 

categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva 

categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de 

forma homogènia:  
- Peces amb <= 1,0%:  A1 
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 

funció de la categoria.  
- D1:  <= 10% 
- D2:  <= 5% 
- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i 
la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara 
vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 
24 h.  
 
PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin 

d'anar revestides amb un lliscat:  
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- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 
especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  
 

PECES HD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 
especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que 
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, 
fertilitzants, greixos, etc.).  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada 
amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió 
declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor 
característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
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- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
- Referència a la norma EN 771-1 
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

 

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert 
en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el 
valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 
772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons 
UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la 

compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es 
realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades.  
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 
1,64 s, essent:  
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del 
mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  
- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.  
 

B0F7 - MAONS FORADATS SENZILLS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0F79240. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, 
murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent:  
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 1000 

kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se 

inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses 
- Peces calades 
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- 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.  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme 
en fracturar-se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25% 
- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de 

categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva 

categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de 

forma homogènia:  
- Peces amb <= 1,0%:  A1 
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 

funció de la categoria.  
- D1:  <= 10% 
- D2:  <= 5% 
- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i 
la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara 
vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 
24 h.  
 

PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin 

d'anar revestides amb un lliscat:  
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- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 
especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  
 

PECES HD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 
especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que 
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, 
fertilitzants, greixos, etc.).  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada 
amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió 
declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor 
característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
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- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
- Referència a la norma EN 771-1 
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

 

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert 
en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el 
valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 
772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons 
UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la 

compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es 
realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades.  
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 
1,64 s, essent:  
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del 
mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  
- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.  
 

 
B0F9 - PECES CERÀMIQUES PER A SOLERES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B0F98540. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Encadellat amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, 
eventualment, d'altres matèries.  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir les cares longitudinals amb un disseny que garanteixi la transmissió dels esforços de flexió de les 
peces col·locades de costat.  
Ha de tenir una textura uniforme i ha d'estar suficientment cuit, la qual cosa s'ha d'apreciar pel so agut en ser 
colpejat i per l'uniformitat de color en fracturar-se.  
Ha de tenir forats a la testa.  
Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la 
dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 15%, ni han de provocar més escrostonaments dels 
admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps mínim de 24 h.  
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix.  
Llarg:  >= 50 cm  
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Càrrega admisible a flexió (UNE 67042):  >= 1,25 kN  
Fissures: nombre màxim de peçes afectades d'una mostra de 6 unitats: 1  
Toleràncies:  
- Llarg (UNE 67044):  ± 1,5% llarg  
- Ample (UNE 67044):  ± 2% ample  
- Gruix (UNE 67044):  ± 2 mm  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats sobre palets.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que 
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, 
fertilitzants, greixos, etc.).  
 

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 67041:1988 Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y especificaciones.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de 
declarar, com a mínim, els valors per les propietats higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 
4.1 del DB HE 1:  
- Conductivitat tèrmica (W/mK)  
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua  
 
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 (façanes vistes o revestides, estructures portants i no portants, 
murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)  
S'han considerat els tipus següents:  
En funció de la densitat aparent:  
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides 
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent  més gran de 1000 

kg/m3  
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:  
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de no assolir-se 

inferior al 5%. 
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la categoria I.  
En funció del volum i disposició de forats:  
- Peces massisses 
- Peces calades 
- Peces alleugerides 
- Peces foradades  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, 
eventualment, d'altres matèries.  
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.  
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.  
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de color en el maó i en el 
conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.  
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en els envanets i parets 
de la peça durant la seva manipulació o col·locació.  
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i un color uniforme 
en fracturar-se.  
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre de llarg, ample i alt.  
Volum de forats:  
- Massís:  <= 25% 



Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2 88 

 

- Calat:  <= 45% 
- Alleugerit:  <= 55% 
- Foradat:  <= 70%  
Volum de cada forat:  <= 12,5%  
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):  
- Massís:  >= 37,5% 
- Calat:  >= 30% 
- Alleugerit:  >= 20%  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):  >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de 

categoria I o II  
- Adherència (UNE-EN 1052-3):  >= valor declarat pel fabricant  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la seva 

categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:  
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials orgànics distribuïts de 

forma homogènia:  
- Peces amb <= 1,0%:  A1 
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)  

Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):  <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria 
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1) 
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN 772-3)  
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):  
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en 

funció de la categoria.  
- D1:  <= 10% 
- D2:  <= 5% 
- Dm:  <= desviació declarada pel fabricant en %  

Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:  
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)  
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i 
la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10% si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara 
vista, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 
24 h.  
 

PECES LD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Durabilitat (resistència gel/desgel)  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a 12 mm que hagin 

d'anar revestides amb un lliscat:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  

- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 

especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  <= 1000 kg/m3  
 

PECES HD:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Característiques essencials:  
- Durabilitat (resistència gel/desgel):  Indicació de la categoria en funció del grau d'exposició  
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:  
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)  
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:  

- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):  El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits 
especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria  
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Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:  
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13):  >= 1000 kg/m3  
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:  
- Absorció d'aigua:  <= valor declarat pel fabricant  

- Cara vista (UNE-EN 771-1) 
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)  

Característiques complementàries:  
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) :  <= valor declarat pel fabricant  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.  
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que 
continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques (cendres, 
fertilitzants, greixos, etc.).  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar 
els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:  
- Absorció d'aigua per capil·laritat 
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min) 
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència a compressió declarada 
amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una resistència a compressió 
declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot determinar amb el valor mitjà o amb el valor 
característic:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+) 
- Marca del fabricant i lloc d'origen 
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE. 
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas  
- Referència a la norma EN 771-1 
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat. 
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1  

 

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert 
en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
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material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la documentació que acrediti que el 
valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 
772-1, i l'existència d'un pla de control de producció industrial que doni garanties.  
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig obtingut en assaig segons 
UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior al 95%.  
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la resistència a la 

compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada assaig.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de qualitat del fabricant, es 
realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a càrrec del Contractista.  
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions 
especificades.  
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà amb la fórmula: Rck = Rc - 
1,64 s, essent:  
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci  Rc) ^2/(n-1) 
- Rc:  Valor mig de les resistències de les provetes 
- Rci:  Valor de resistència de cada proveta 
- n:  Nombre de provetes assajades  
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble numero de mostres del 
mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin conformes a les especificacions exigides.  
- En element estructural incloure la verificació:  

- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6 determinacions realitzades.  
 
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 
B15Z1500,B151K050,B1511215. 
 

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 solidària, 
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 béns 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 ús de maquinaria 
- Materials de prevenció en la instal·lació elèctrica 
- Materials de prevenció i equips de mesura i detecció 
- Materials auxiliars per a proteccions col·lectives  
 

CONDICIONS GENERALS:  
Els SPC, per a la totalitat del conjunt del seus components aniran acompanyats d'unes instruccions d'utilització, 
proporcionades pel fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així com les normes de seguretat exigides legalment. 
Tindran preferència l'adquisició de SPC que disposin d'un distintiu o placa de material durador i fixada amb solidesa 
en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:  
- Nom del fabricant 
- Any de fabricació, importació i/o subministrament 
- Data de caducitat 
- Tipus i número de fabricació 
- Contrasenya d'homologació NE i certificat de seguretat d'ús d'entitat acreditada, si procedeix  
Els SPC han d'estar certificats per AENOR. El fabricant haurà d'acreditar davant  AENOR els següents extrems:  
- Responsabilitat de la Direcció:  Obligatori 
- Sistemes de qualitat:  Obligatori 
- Control de la documentació:  Obligatori 
- Identificació del producte:  Obligatori 
- Inspecció i assaig:  Obligatori 
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- 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 referència o obligat compliment, els SPC utilitzats en els processos productius, els Equips 
de Treball, les Màquines i els seus elements, tindran amb caràcter general les següents característiques de 
Seguretat:  
- Prevenció integrada: Els elements constitutius 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 influència 
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 incidènciaa 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 presència 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, 
construïts 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 ppèrdua patrimonial per 
a l'empresa, per fuites o trencades. 

- Control d'agents físics i químics: Les màquines, equips o aparells en els quals durant els treballs normals es 
produeixin emissions de pols, gasos o vapors que puguin ser perjudicials per la salut de les persones o patrimoni 
de l'empresa, hauran d'anar proveïts de SPC eficaços de captació dels esmentats contaminants acoblats als seus 
sistemes d'evacuació. Aquells que siguin capaços d'emetre radiacions ionitzants o altres que puguin afectar la 
salut de les persones o contaminar materials i productes circumdants, aniran proveïts d'apantallament de 
protecció radiològica eficaç. El disseny, construcció, muntatge, protecció i manteniment, assegura l'amortització 
dels sorolls i vibracions produïts, a nivells inferiors als límits establerts per la normativa vigent en cada moment, 
com nocius per a les persones circumdants. 

- Els SPC estaran dissenyats i construïts atenent a criteris ergonòmics, tal com la concepció de: Espai i mitjans de 
treball per al seu muntatge; Absència de contaminació ambiental per pols i soroll al seu muntatge;  i Procés 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.  
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Els SPC han d'estar dissenyats de forma que les operacions de manteniment preventiu i/o correctiu es puguin 
efectuar sense perill per al personal, els llocs fàcilment accessibles, i sense necessitat de reduir els nivells de 
protecció dels operaris de manteniment i dels eventuals beneficiaris del SPC 
En el cas en què el SPC quedi circumstancialment 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 és de tot punt recomanable que en tots i cadascun dels seus 
components disgregables, disposin del seu corresponent segell AENOR (o equivalent) com a compromís de garantia 
de qualitat del fabricant. 
Criteris d'avaluació de riscos: 
El projectista, fabricant o distribuïdor hauran d'acreditar documentalment, que en el disseny del SPC s'ha realitzat 
una anàlisi dels perills associats a la seva utilització, i valorat els riscos que en puguin resultar:  
- Definició dels límits del SPC. 
- Identificació dels perills, situacions perilloses i successos perillosos associats a la utilització del SPC. 
- Estimar cada un dels riscos que es derivin de la identificació anterior, és dir, assignar un valor a cada risc 

(normalment de tipus qualitatiu). 
- Valorar els riscos estimats (jutjar si és necessari reduir el risc).  
 

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.  
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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 
 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para 
la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo.  
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica.  
UNE-EN 1263-1:1997 Redes de Seguridad. Parte 1: Requisitos de seguridad, métodos de ensayo.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación  
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 
2002.  
 
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES 
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES 
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B44Z5011. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 

S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, 

S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 

segons UNE-EN 10210-1  
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 

UNE-EN 10219-1  
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica S355J0WP 

o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5  
S'han considerat els tipus d'unió següents:  
- Amb soldadura  
- Amb cargols  
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada a la 
corrosió atmosfèrica):  
- Una capa d'emprimació antioxidant  
- Galvanitzat  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.  
 

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer 
utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions 
tècniques de subministrament següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 

10025-5  
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes:  
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034 
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279 
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- 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 tècniques de 
subministrament següents:  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1  
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2  
 

PERFILS CONFORMATS EN FRED:  
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer 
utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de 
subministrament del producte de partida.  
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 10162.  
 

PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de 
ser equivalent a la del material base.  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de 
soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la 
soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer.  
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius 
adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No 
s'han d'introduir soldadures addicionals.  
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les 
toleràncies establertes.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les 
soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona 
tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada 
component del metall base.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada abans de 
fer la següent.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un 
raspall.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del 
DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE 
per a obres d'enginyeria civil.  
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.  
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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 l'EAE  
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint 
les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha 
de facilitar el muntatge i les inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.  
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament 
de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:  
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.  
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han 
d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent:  
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que 
proporcioni un acabat equivalent.  
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 
del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i 
posterior oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.  
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el 
contacte íntim de les peces d'unió.  
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al 'collat a 
tocar' sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels 
cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per 
als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat 
mínim, s'afluixin.  
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan el 
procediment automàtic no es pugui practicar.  
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.  
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no 
queden per sota dels valors especificats.  
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no s'ha 
de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).  
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El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les 
martellades.  
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.  
Toleràncies de fabricació:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3  
 

PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:  
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.  
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.  
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb les 
normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.  
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al 
producte a aplicar.  
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el 
temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient.  
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.  
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona 
a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi 
inspeccionat la unió.  
 

PERFILS GALVANITZATS:  
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.  
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.  
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui.  
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.  
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.  
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent 
àcid o amb raig escombrador.  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.  
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.  
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 
següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL:  
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas 
generales de suministro.  
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de 
suministro de los aceros estructurales no aleados.  
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. 
Parte 1: condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. 
Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.  
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias 
dimensionales y de la sección transversal.  
 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  
 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
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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 Prestacions  
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació  
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:  

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 
2 de la norma EN 10025-1 

- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6  
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:  
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent 
informació:  
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny 
- Tipus i qualitat de l'acer 
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge 

CE 
- Nom o logotipus del fabricant 
- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar  
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:  
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:  
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda, que 

permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable 
als perfils foradats conformats en fred)  

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet.  
 

OPERACIONS DE CONTROL:  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert 
en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
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Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim sobre 
un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 
10204).  
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:  
- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer 
- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:  

- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm 
- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm 
- Sèrie pesada:  e > 40 mm  

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:  
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.  
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:  

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)  

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:  
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 
- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1) 
- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)  

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:  
- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)  

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN ISO 
2178).  

 

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:  
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.  
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:  
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció (UNE-EN 

ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per 
tal de constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació. 

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la norma 
UNE-EN ISO 14284.  
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts a les 
UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE 
EN 10025-1.  
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.  
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Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons 
UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats (dels 
contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.  
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça 
incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben 
irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les 
oportunes actuacions segons el resultat.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:  
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.  
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de la 
soldadura.  
 
B5 - MATERIALS PER A COBERTES 
B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES 
B5ZF - MATERIALS PER A ACROTERIS I GÀRGOLES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B5ZFU049. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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%  
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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  

 

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.  
 
B5ZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B5ZZJLPT. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus.  
S'han considerat els elements següents:  
- Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per ancoratge  
- Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de coberta  
- Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a fixació de taulonet de 

suport de carener  
- Peça de suport per a bonera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtinguda per laminat en fred i 

sotmesa a un procés continu de galvanitzat en calent, amb un forat de 105x105 mm  
- Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un tub soldat a una 

base de 40x40 cm  
- Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm de gruix, soldat a 

una platina d'acer galvanitzat per a ancoratge  
- Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma  
- Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom plisat  
- Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula  
- Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix soldada a una volandera 

formada per un rodó d'acer galvanitzat  
 

PEÇA DE PLANXA:  
El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa que ha d'anar recolzat 
sobre la paret.  
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.  
Les arestes han de ser rectes i escairades.  
El gruix de la planxa ha de ser constant.  
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.  
 

PECES D'ACER GALVANITZAT:  
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions 
superficials.  
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5.  
Puresa del zinc (% en pes):  >= 98,5  
 

PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:  
Toleràncies:  
- Desenvolupament:  ± 3 mm  
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- 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 de la peça (mm) Diàmetre del junt (mm) Gruix del junt (mm) 

Vis: Plom i ferro 5,4 24 --- 

5,5 24 >10 

6,5 27 --- 

Vis: Metall i goma --- 53 metall >7 metall 

--- 50 goma >10 goma 

6,5 27 --- 

Clau: plom --- >20 exterior >2 

--- >15 exterior >5 
 

SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC:  
El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació uniformement distribuïts.  
Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de coberta.  
El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament sobre l'element de 
suport.  
Amplària de la vessant de plom:  120 mm  
Secció de la ventilació:  >= 100 cm2/m  
 

GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA:  
La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre fixar-se al suport.  
Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport.  
Ha de tenir una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials.  
 

REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ:  
La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts.  
El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport.  
Toleràncies:  
- Diàmetre:  ± 1%  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

PECES D'ACER:  
Subministrament: Empaquetades.  
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra.  
 

PAPER KRAFT:  
Subministrament: En rotlles.  
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.  
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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 
 

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.  
 
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
B71 - LÀMINES BITUMINOSES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B71190L0,B7119080,B712A0ZA. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització.  
S'han considerat els tipus de làmines següents:  
- LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i acabat antiadherent, sense 

protecció, amb autoprotecció mineral o amb autoprotecció metàl·lica.  
- LAM: Làmina de quitrà modificat amb polímers sense armadura, fabricada per extrussió i calandratge.  
- LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic estirè-butadiè-estirè) formades 

por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material antiadherent, sense 
protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).  

- LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), formades por una o vàries 
armadures recobertes amb màstics bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb 
autoprotecció (mineral o metàl·lica).  

- LBA: Làmines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures, recobriment bituminos i 
material antiadherent que en una de les seves cares, com a mínim, ha de ser extraïble, sense protecció o amb 
autoprotecció mineral o metàl·lica.  

S'han considerat els tipus d'armadures següents:  
- FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i polièster  
- FV: Feltre de fibra de vidre 
- FP: Feltre de polièster 
- PE: Film de poliolefina  
- TV: Teixit de fibra de vidre 
- PR: Film de polièster  
- MV: Malla amb feltre de fibra de vidre  
- TPP: Teixit de polipropilè 
- AL: Alumini  
- NA: Sense armadura  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al material 
impermeabilitzant.  
La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no rectilínies, trencaments, 
esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats)   
Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, amb la finalitat 
d'augmentar la resistència al lliscament del recobriment bituminós i de compensar les dilatacions que experimentin.  
Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment coberta amb una làmina 
protectora d'aquest material, adherit al recobriment bituminós.  
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra mineral uniformement 
repartit, encastat a la làmina i adherit al recobriment bituminós.  
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda perimetral de 8 cm, com a 
mínim, per a possibilitar el solapament.  
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte herbicida o repelent de 
les arrels.  
En les làmines de base oxiasfalt (LO), el material presentat en rotlles no ha d'estar adherit, al desenrrotllar-lo a la 
temperatura de 35°C; ni s'ha de clivellar, al desenrrotllar-lo a 10°C.  
Incompatibilitats:  
- Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb productes de base asfàltica o derivats.  
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- Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb productes de base de 
quitrà o derivats.  

 

LÀMINES LBA, LO O LBM:  
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a l'enrotllar-se.  
 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN 
ESTRUCTURES ENTERRADES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-1)  
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1109):  <= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1):  Tolerància declarada pel fabricant en les direccions transversal i 

longitudinal de la làmina  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  
Toleràncies:  
- Llargària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant 
- Amplària (UNE-EN 1848-1):  Tolerància declarada pel fabricant  
- Rectitut (UNE-EN 1848-1):  ± 20 mm/10 m  
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant  
- Gruix (UNE-EN 1849-1):  Tolerància declarada pel fabricant  
 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir  
- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir  
- Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres orgàniques o sintètiques (UNE-EN 1107-1):  <= valor declarat pel 

fabricant  
- Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb autoprotecció metàl·lica (UNE-EN 1108):  

<= valor declarat pel fabricant  
- Envelliment artificial, en làmines que han d'anar col·locades en la capa superior de la membrana (UNE-EN 1296):  

- Làmines amb protecció lleugera superficial permanent:  
- Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1109):  Tolerància declarada pel fabricant  
- Resistència a la fluència a temperatura elevada (UNE-EN 1110):  Tolerància declarada pel fabricant  

- Làmines sense protecció superficial (UNE-EN 1296 métode per exposició perllongada):  Ha de complir  
- Adhesió dels grànuls (UNE-EN 12039):  ± 30% en massa de grànuls  
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 
13501-5.  
 

LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B):  Ha de complir  

- Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil·laritat 
- Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures enterrades  

- Durabilitat de l'estanquitat front a l'envelliment artificial (UNE-EN 1296, UNE-EN 1928):  Ha de complir  
- Durabilitat de l'estanquitat front a agents químics (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928):  Ha de complir  
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  Tolerància declarada per al valor declarat pel fabricant  
 

LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA:  
El material antiadherent pot ser un film de plàstic o paper siliconat i ha de complir les especificacions de l'UNE 
104206.  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim dues. En cada 
partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues peces i cap que en contingui més de dues. Els rotlles han 
d'anar protegits.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 
quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa i uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en 
llocs coberts i ventilats.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  
- Làmines autoadhesives:  6 mesos 
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- Resta de làmines:  12 mesos  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:  
UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para 
impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.  
 

LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  
UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad bituminosas incluyendo 
láminas bituminosas para la estanquidad de estructuras enterradas. Definiciones y características.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les 
propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 1:  
- Estanquitat 
- Resistència a la penetració d'arrels 
- Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures i 

aigua 
- Resistència a la fluència 
- Estabilitat dimensional 
- Envelliment tèrmic 
- Flexibilitat a baixes temperatures 
- Resistència a la càrrega estàtica 
- Resistència a la càrrega dinàmica 
- Allargament al trencament 
- Resistència a la tracció  
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE 
COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES:  
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la 
informació següent:  
- Data de fabricació  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Llargària i amplària nominals  
- Gruix o massa  
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos  
- Condicions d'emmagatzematge  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13707, tipus d'armadura, tipus de recobriment 
- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a impermeabilització de cobertes:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de Nivell o Classe: 
productes classe F roof, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de Nivell o Classe: 
productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. 
** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una 
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millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 
orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * 
Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora 
en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT 
D'ESTRUCTURES ENTERRADES:  
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la 
informació següent:  
- Data de fabricació  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Llargària i amplària nominals  
- Gruix o massa  
- Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13969, tipus d'armadura, tipus de recobriment 
- Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al 
foc de Nivell o Classe: F:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al 
foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable 
en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de 
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al 
foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el 
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors 
d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
 

OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert 
en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
- Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida la Marca AENOR, d'acord 

amb l'UNE 36530, o en el seu defecte ha de presentar el resultat positiu dels assaigs establerts per aquesta 
norma, realitzats per un laboratori autoritzat, independent del fabricant.  

A la recepció dels productes es comprovarà:  
- Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte 
- Que disposen de la documentació  certificacions exigides 
- Que es corresponen amb les propietats demandades 
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta  
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- 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)  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
La presa de mostres del material es realitzarà d'acord amb l'UNE-EN 13416.  
 

INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES BITUMINOSES NO 
PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:  
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el 
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una 
comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests 
resultin satisfactoris.  
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, 
en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament.  
 
B74 - LÀMINES DE PVC 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B741A901. 
 

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 polièster  
 

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 pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)  
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B):  Ha de complir  
- Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2):  >= valor declarat pel fabricant  
- Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931):  ± 30%  
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2):  >= valor declarat pel fabricant per les direccions transversal i 

longitudinal de la làmina  
- Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5):  <= temperatura de doblegat en fred declarada pel fabricant  
- Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691):  >= valor declarat pel fabricant  
- Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730):  >= valor declarat pel fabricant  
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- Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948):  Ha de complir  
- Durabilitat (UNE-EN 1297):  Ha de complir  
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.  
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 
13501-5.  
Toleràncies:  
- Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2):  - 5%; + 10%  
- Llargària (UNE-EN 1848-2):  - 0%; + 5%  
- Amplària (UNE-EN 1848-2):  - 0,5%; + 1% 
- Rectitut (UNE-EN 1848-2):  ± 50 mm 
- Planor (UNE-EN 1848-2):  ± 10 mm  
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.  
 

LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents:  
- Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491) 
- Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492) 
- Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)  
- Làmines per a la construcció d'embassaments i preses (UNE-EN 13361)  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Característiques essencials:  

- Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)  
- Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)  
- Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)  
- Durabilitat:  

- Oxidació (UNE-EN 14575) 
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)  

- Característiques complementàries:  
- Resistència a l'esquinçament (ISO 34)  
- Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)  
- Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Gruix (UNE-EN 1849-2)  
- Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)  
- Allargament (ISO/R 527-66)  
- Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)  

- Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:  
- Durabilitat:  

- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)  
- Microorganismes (UNE-EN 12225)  
- Resistència química (UNE-EN 14414)  

- Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines d'impermeabilització en túnels 
i obres subterrànies:  
- Reacció al foc  

Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:  
- Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)  

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 làmines 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)  
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LÀMINA RESISTENT A LA INTEMPÈRIE:  
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 LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE 
COBERTES:  
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la 
informació següent:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Data de fabricació  
- Identificació del producte  
- Llargària i amplària nominals  
- Gruix o massa  
- 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 número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst  
- Informació sobre les característiques essencials  

Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les 
propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 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  
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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 impermeabilització de cobertes:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes classe F roof, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: 
productes que requereixen assaig, 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. 
** Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una 
millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material 
orgànic):  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * 
Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora 
en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions  
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Dimensions  
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318  
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 

28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica 
- El nom o la marca comercial 
- L'adreça enregistrada del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica 
- Referència a la norma europea EN  
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN  

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  

- Sistema 2+: Declaració de prestacions  
 

OPERACIONS DE CONTROL EN 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 etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
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 geomètriques sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament.  
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- 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 les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el 
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una 
comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests 
resultin satisfactoris.  
En cas 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.  
 
B75 - PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS 
B755 - MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B755A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius que donen com a resultat un material adequat per a la 
impermeabilització del suport sobre el qual s'aplica.  
S'ha considerat els tipus següents en funció del sistema d'impermeabilització:  
- Membrana rígida 
- Membrana elàstica 
- Penetració capil·lar 
- Obturació  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
L'aspecte ha de ser uniforme i ha de coincidir amb la descripció proporcionada pel fabricant.   
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.  
 

MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE MEMBRANA:  
Morter que un cop aplicat forma un revestiment protector continu sobre la superfície del suport.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Morter amb sistema rígid: monocomponent de base ciment que un cop mesclat amb aigua forma un 

revestiment rígid sobre el suport. 
- Morter amb sistema elàstic: subministrat en dos components, el primer format per una mescla en pols de base 

ciment amb additius, el segon es un component sintètic en forma líquida, la mescla d'ambdós components dóna 
com a resultat un revestiment impermeable elàstic que ha de ser capaç d'absorbir els moviments del suport 
sense que apareguin fissures.  

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Densitat en pols (EN ISO 2811-1 o EN ISO 2811-2):  ± 3% del valor declarat pel fabricant   
- Identificació dels components:  Ha de complir l'especificat a la Taula 2 de l'UNE-EN 1504-2  
- Vida útil de la mescla (EN ISO 9514):  ± 15% del valor declarat pel fabricant  
- Evolució de l'enduriment en 1, 3 i 7 dies (duresa Shore A o D, EN ISO 868):  ± 3 u del valor declarat pel fabricant 

als 7 dies  
- Consistència de la mescla fresca (EN 1015-3):  20 mm o ± 15% del valor declarat pel fabricant   
- Contingut en aire (EN 1015-7):  ± 2% del valor declarat pel fabricant   
- Densitat aparent de la mescla fresca (EN 12190 i EN 1015-6):  ± 5% del valor declarat pel fabricant   
- Traballabilitat (EN 13395-2):  ± 15% del valor declarat pel fabricant   
- Temps d'enduriment  (EN 13294):  ± 20% del valor declarat pel fabricant   
- Reacció davant del foc:  

- Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
- Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1  
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- Retracció lineal, en sistemes rígids de gruix >= 3 mm (EN 12617-1):  <= 0,3%  
- Coeficient de dilatació tèrmica, en sistemes rígids de gruix >= 1 mm (EN 1770):  <= 30 x 10 E-06 K-1  
- Assaig de tall per enreixat en provetes de formigó (EN ISO 2409):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de 

l'UNE-EN 1504-2  
- Permeabilitat al vapor d'aigua (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2):  

- Classe I:  < 5 m (permeable al vapor d'aigua) 
- Classe II:  < 50 m i <= 5 m 
- Classe III:  > 50 m (impermeable al vapor d'aigua)  

- Absorció capil·lar i permeabilitat a l'aigua (EN 1062-3):  < 0,1 kg/m2 x vh  
- Adhesió després de la compatibilitat tèrmica, en aplicacions exteriors (EN 13687-1,2,3 i EN 1062-11):  Ha de 

complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2  
- Resistència a la fissuració (EN 1062-7):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2  
- Assaig d'arrancament (EN 1542):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2  
- Resistència al lliscament/derrapatge (EN 13036-4):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2  
- Envelliment artificial, en aplicacions exteriors (EN 1062-11):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 

1504-2  
- Comportament antiestàtic (EN 1081):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2  
- Adhesió al formigó humit (EN 13578):  Ha de complir l'especificat a la Taula 5 de l'UNE-EN 1504-2  
 

PENETRACIÓ CAPIL.LAR:  
Producte que s'aplica sobre el formigó fresc, els components dels qual reaccionen amb la humitat i en el procés 
d'enduriment, forma una xarxa de cristalls insolubles, expansius i permanents que obturen la xarxa capil·lar del 
material.  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
- Densitat aparent en pols (ISO 2811)  
- Resistència cicles gel-desgel (NBN 05203):  sense deteriorament superficial 
- Fondària de penetració de l'aigua sota pressió (UNE-EN 12390-8)  
 

OBTURACIÓ:  
Producte d'enduriment ultraràpid i elevada adherència apte per al taponament de vies d'aigua, on no es pot aplicar 
un sistema de membrana impermeable.  
Ha de ser resistent als cicles de gel-desgel.  
Ha de ser compatible amb el formigó armat.  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

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.  
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:  
- Nom del producte  
- Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant. 
- Quantitat, (massa o volum) 
- Data de fabricació i vida mitja 
- Referència del lot 
- Diàmetre màxim dels àrids 
- Instruccions per la mescla i l'aplicació  

- 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 
- Gruix de la capa o dotació, gruix del revestiment 
- Temps obert 
- Temps que cal esperar entre l'aplicació de les diferents capes, en el seu cas 
- Temps que cal esperar des del l'aplicació fins a la posada en servei 
- Àmbit d'aplicació: tipus de suports admesos, usos, pressions d'aigua admissibles 
- Apte per a aigua potable, en el seu cas 
- Resistència a agents químics, en el seu cas  

- Condicions d'emmagatzematge 
- Especificacions de salubritat i seguretat  
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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 
 

MORTER AMB SISTEMA D'IMPERMEABILITZACIÓ DE MEMBRANA:  
* UNE-EN 1504-2:2005 Productos y sistemas para la protección y reparación de estructuras de hormigón. 
Definiciones, requisitos, control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 2: Sistemas de protección 
superficial para el hormigón.  
 

MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR O MORTER D'OBTURACIÓ:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
B7B - GEOTÈXTILS 
B7B1 - GEOTÈXTILS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B7B151F0. 
 

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 polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant 

punxonament  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La funció principal del geotèxtil pot ser:  
- F: Filtració 
- S: Separació 
- R: Reforç 
- D: Drenatge 
- P: Protecció 
- STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm  
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.  
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.  
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.  
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.  
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.  
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.  
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la 
seva col·locació.  
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la norma corresponent. La 
relació ús-norma-funcions és la següent:  
- UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de rodadura asfàltica): F, R, 

F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S  
- UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S  
- UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D  
- UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, 

F+R+S  
- UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P  
- UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S  
- UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P  
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma 
corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:  
Per a tots els geotèxtils:  
- Característiques essencials:  

- Massa per unitat de superfície (UNE-EN ISO 9864)  
- Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)  
- Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)  
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- Característiques complementàries:  
- Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)  
- Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels  
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)  
- Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)  
- Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)  
- Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge  

Funció: Filtració (F).  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries:  
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge  

Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  

- Característiques complementàries:  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres  

Funció: Filtració i Separació (F+S):  
- Característiques essencials:  

- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments de terres i 

fonaments  
Funció: Drenatge (D):  
- Característiques essencials:  

- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Característiques complementàries:  

- Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)  
Funció: Filtració i drenatge (F+D):  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):  
- Característiques essencials:  

- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)  
- Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)  
- Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)  

Funció: Protecció (P):  
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- Característiques essencials:  
- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

- Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:  
- Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)  

Funció: Reforç i Protecció (R+P):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)  
- Eficàcia de la protecció:  (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)  

Funció relaxació de tensions (STR):  
- Característiques essencials:  

- Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)  
- Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)  
- Retenció del betúm:  (UNE-EN 15381)   

Si el material se utilitza en obres de carreteres regulades per el PG 3, compliran les especificacions addicionals per a 
cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix.  
 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.  
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 
filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de carreteras y 
otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las capas de rodadura asfáltica).  
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones ferroviarias.  
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, 
cimentaciones y estructuras de contención.  
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.  
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la 
erosión (protección costera y revestimiento de taludes).  
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de embalses y 
presas.  
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de canales.  
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de túneles y 
estructuras subterráneas.  
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos 
sólidos.  
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores de 
residuos líquidos.  
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció, 
 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge, 
 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció, 
 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç, 
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 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç, 
 - Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, reforç i protecció:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació, 
 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació, 
 - Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació, 
 - Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació, 
 - Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació, 
 - Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació, 
 - Productes per a canals de Funcio: Separació, 
 - Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
Han d'anar acompanyades d'un albarà amb les següents dades:  
- Noms i adreces del fabricant i de la empresa subministradora 
- Dates de subministrament i de fabricació 
- Quantitat que es subministra 
- Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat 
- Nom i adreça del comprador i del destí 
- Referència de la comanda 
- Condicions d'emmagatzematge si fos necessari  
La etiqueta de marcatge CE pot estar fixada directament al geotèxtil, al embalatge o a la documentació de 
acompanyament, i ha de tenir les dades que indiqui la norma o normes UNE-EN sota les que s'hagi fet marcatge.  
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que contenguin com a mínim 
nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m.  
Informació que s'ha de subministrar amb al producte:  
- Nom del fabricant o marca comercial  
- Identificació del producte  
- Massa nominal en kg  
- Dimensions  
- Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)  
- Tipus de polímer principal 
- Classificació del producte segons ISO 10318  
 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior.  
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions de la DT.  
Inspecció visual del material en cada subministrament.  
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, la DF pot 
disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i assajos.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el 
corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les condicions exigides.  
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous assajos o rebuig 
del lot).  
 
B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS 
B7C1 - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS, LÍQUIDS I ESCUMES PROJECTADES I REBLERT DE CAMBRES 
 

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 escumògen, 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  
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- 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.  
Conductivitat tèrmica: 
 

Subministrament Densitat aparent (kg/m3) Conductivitat tèrmica (W/mK) 

En sacs Escaiola 800 Escaiola < 0,35 

Perlita 110 - 130 Perlita < 0,052 

Mescla en sec 450 - 500 --- 

Pasta per 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 kg/cm3 (endurit i sec) 

Conductivitat tèrmica < 0,052 W/mk Conductivitat térmica < 0,070 W/mk  

Granulometria < 3 Resistecia a la compressió > 0,8 N/mm2  

Reacció al foc A1 o A2-s1,d0 (UNE-EN1350-1)   
 

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 
adequada 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 envàs, de manera que no s'alterin les seves característiques.  
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any  
 

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.  
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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 intempèrie, 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 etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
Inspecció visual del material 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.  
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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).  

 

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 més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests 
resultin satisfactoris.  
 
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:  
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original 
mitjançant una agitació moderada.  
No ha de ser inflamable.  
Característiques del residu sec:  
- Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13):  No s'han de formar bombolles ni reemulsificació  
 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:  
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  35 - 70%  
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%  
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 65%  
Assaig sobre el residu de destil·lació:  
- Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4):  50 -200 mm  
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  <= 1%  
 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,2 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 60%  
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  40 - 60%  
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8):  5 - 50%  
Característiques del residu sec:  
- Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10):  No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de bombolles. 
- Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11):  No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua d'adhesivitat. 
- Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.  
 

EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:  
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3):  200 - 20 s  
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5):  0,98 - 1,02 g/cm3 
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2):  40 - 70%  
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6):  <= 5%  
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4):  30 - 60%  
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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 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones asfálticas.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat de garantia de qualitat del 
material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i denominació del betum, i es garanteixi el compliment de 
les condicions exigides en el plec de condicions.  
 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF.  
- Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material.  
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de material rebut es 
demanarà al contractista el resultat de l'assaig:  
- Residu per destil·lació (NLT 139).  
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot determinar l'execució 
dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les condicions exigides en el plec.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les limitacions establertes en el plec.  
 
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS 
B89 - MATERIALS PER A PINTURES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B89ZPE50,B89ZPP60. 
 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Pintures, pastes i esmalts.  
S'han considerat els tipus següents:  
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- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel·lulòsiques o anilàcies i 
pigments resistents als àlcalis  

- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç o la calç apagada  
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a l'alcalinitat  
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió  
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i pigments 

càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie  
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques, en una 

dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i dissolvents  
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, pigments 

resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del 
dissolvent  

- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà, soles o 
modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta 
en dissolvents adequats  

- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà fluïdificades i 
pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador  

- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades  
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina, que cal 

barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components  
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa  
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent  
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió aquosa i 

pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie  
 

PINTURA A LA COLA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 

flotació de pigments.  
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer córrer la 

brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'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 córrer la 
brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat  

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

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

- Pes específic:  
- Pintura per a interiors:  < 16 kN/m3 
- Pintura per a exteriors:  < 15 kN/m3  

- Rendiment:  > 6 m2/kg  
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): < 80%  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Capacitat de recobriment (UNE 48259):  Relació constant >= 0,98  
- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
 

PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:  
Resistència a la immersió (UNE 48-144):  No s'observen canvis o defectes  
Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  
Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  
 

PINTURA ACRÍLICA:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o 

procediments pneumàtics  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 4 h 
- Totalment sec:  < 14 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Ha de ser resistent a la intempèrie.  
 

ESMALT GRAS:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 1 h 
- Totalment sec:  < 6 h  
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.  
 

ESMALT SINTÈTIC:  
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 

flotació de pigments.  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé 

i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55):  < 25 micres  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

- Material volàtil (INTA 16 02 31):  >= 70 ± 5%  
- Rendiment per a una capa de 30 micres:  >= 5 m2/kg  
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
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- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys moderats  
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603): < 0,12  
 

ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 

flotació de pigments.  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé 

i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89):  >= 5  
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88):  >= 4  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Adherència i resistència a l'impacte:  
 

 A les 24 h Al cap de 7 dies 

Adherència al quadriculat 100 % 100 % 

Impacte directe o indirecte   

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

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

- A l'àcid cítric al 10%:  15 dies 
- A l'acid làctic al 5%:  15 dies 
- A l'àcid acètic al 5%:  15 dies 
- A l'oli de cremar:  Cap modificació 
- Al xilol:  Cap modificació 
- Al clorur sòdic al 20%:  15 dies 
- A l'aigua:  15 dies  
 

ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:  
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir bé 

i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.  
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  > 30°C  
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  

- Al tacte:  < 3 h 
- Totalment sec:  < 8 h  

Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).  
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)  
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818):  Danys petits  
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als detergents.  

 

ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar.  



123                           Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2  

 

 

Joan Escalé Estrada – Lluís Piqué Sancho, arquitectes 

Temps d'assecatge a 20°C:  1 - 2 h  
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.  

 

ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola fins a 
l'impregnació de la superfície a tractar.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A):  Ininflamable  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 20 min 
- Totalment sec:  < 1 h  

 

ESMALT DE CLORCAUTXÚ:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 2 h  
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.  

 

ESMALT EPOXI:  
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola.  
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29):  > 30°C  
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):  
- Al tacte:  < 30 min 
- Totalment sec:  < 10 h  
Ha de tenir bona resistència al desgast.  
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i solucions bàsiques, als 
hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.  
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):  
- Tracció:  >= 16 N/mm2 
- Compressió:  >= 85 N/mm2  
Resistència a la temperatura:  80°C  

 

PASTA PLÀSTICA DE PICAR:  
Característiques de la pel·lícula líquida:  
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, dipòsits durs ni 

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

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

- Pes específic:  < 17 kN/m3  
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC):  < 80%  
Característiques de la pel·lícula seca:  
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.  
- Adherència (UNE 48032):  <= 2  
- Resistència al rentat (DIN 53778):  

- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles 
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles  

- Solidesa a la llum (NF-T-30.057):  Ha de complir 
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018):  Ha de complir  
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes  
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363):  Ha de complir  
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015):  Ha de complir  
- Resistència a la calor (UNE 48-033):  Ha de complir  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ 
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  
Subministrament: En pots o bidons.  
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha 
de preservar de les gelades.  

 

PINTURA A LA CALÇ:  
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada. 
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.  



Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2 124 

 

Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte amb el terra. S'ha 
de preservar de les gelades.  

 

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

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, 
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Data de caducitat  
- Instruccions d'ús  
- Dissolvents adequats  
- Límits de temperatura  
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat  
- Toxicitat i inflamabilitat  
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components  
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà  

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Toxicitat i inflamabilitat  

 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:  
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:  
- Identificació del fabricant 
- Nom comercial del producte  
- Identificació del producte  
- Codi d'identificació  
- Pes net o volum del producte  
- Instruccions d'ús  
- Temps d'estabilitat de la barreja  
- Temperatura mínima d'aplicació  
- Temps d'assecatge  
- Rendiment teòric en m/l  
- Color  

 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui les dades exigides a 

les especificacions.  
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert 
en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.  
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives 
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.  
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Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de 
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent  
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE 
(Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques del 
material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al 
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.  
- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16 02 26).  

 

OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57) 
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1 
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82) 
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58) 
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el 
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

 

OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:  
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs següents:  

- Esmalt sintètic:  
- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57) 
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7) 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índex de despreniments INTA 16.02.88 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26  

- Esmalt de poliuretà:  
- Assaigs sobre la pintura líquida:  

- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61) 
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68) 
- Índex de despreniments INTA 16.02.88 
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)  

- Assaigs sobre la pel·lícula seca:  
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071 
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1 
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1 
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518 
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250 
- Resistència a agents químics UNE 48027 
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26 
- Resistència al calor UNE 48033  

  En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els consideri representatius, el 
contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.  

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment 
corresponents.  

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats, així com els que presentin 
mal estat de conservació i/o emmagatzematge.  
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat corresponent i 
s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots subministrats. Si es continuen observant 
irregularitats, es passarà a controlar el 100% del subministrament.  
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les condicions garantides en el 
certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, 
acceptant-ne el conjunt sempre que els dos resultats estiguin d'acord a dites especificacions.  
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS 
B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
B9FAA901. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.  
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.  
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.  
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.  
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.  
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel 
fabricant i aprovada pel comprador.  
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura 
principal i en la seva capa superficial.  
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.  
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.  
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.  
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm  

 

RAJOLES:  
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 
1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
- Classe 2 (marcat P):  

- 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 
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- Concavitat màxima:  1,5 mm  
- Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  2,5 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

- Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  4 mm 
- Concavitat màxima:  2,5 mm  

 

LLAMBORDINS:  
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4  
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 
1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.  
Toleràncies:  
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:  

- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:  
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm  

- Desviació del gruix respecte del gruix nominal:  
- Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
- Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm  

- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm  
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):  

- Classe 1 (marcat J):  5 mm 
- Classe 2 (marcat K):  3 mm  

- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 
mm):  
- Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:  

- Convexitat màxima:  1,5 mm 
- Concavitat màxima:  1 mm  

- Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:  
- Convexitat màxima:  2 mm 
- Concavitat màxima:  1,5 mm  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: Embalades en palets.  
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

LLAMBORDINS:  
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  

 

RAJOLES:  
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:  
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que 
acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa 
l'apartat 7.2.1 del CTE:  
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * Productes o 
materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 
conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** 
Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions  
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:  
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
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- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada 
data 

- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNE-EN 1338 per als 
llambordins:  
- Dimensions nominals 
- Resistència climàtica 
- Resistència a flexió 
- Resistència al desgast per abrasió 
- Resistència al lliscament/patinatge 
- Càrrega de trencament 
- Comportament davant del foc 
- Conductivitat tèrmica  

- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 

de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:  
- Nom o marca identificativa del fabricant 
- Direcció registrada del fabricant 
- Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma:  

- EN 1339 per a les lloses 
- EN 1338 per als llambordins  

- El tipus de producte i lluc a que es destina 
- Informació sobre les característiques/mandats a declarar  

Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:  
- Resistència al trencament 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat  

Per als productes destinats a paviments d'ús interior:  
- Reacció al foc 
- Resistència a la ruptura 
- Resistència al patinat/lliscament 
- Durabilitat 
- Conductivitat tèrmica (si procedeix)  

Per als productes destinats a cobertes:  
- Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori  
 

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,BD13187B,BD13182B. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües 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 1329-1  
- Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1  
- Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451-1  
- 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.  
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 l'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 l'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 l'àrea d'aplicació B i D  
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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 introduït 
material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte, d'acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-EN 
1453-1. 
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 copolímer) al que se li afegeixen 
additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components, d'acord amb UNE-EN 1451-1.  
Toleràncies:  

- 32-40-50-63:  0 a 0,3mm. 
- 75-80-90-100-110-125:  0 a 0,4mm 
- 160:  0 a 0,5mm 
- 200:  0 a 0,6mm 
- 250:  0 a 0,8mm 
- 315:  0 a 1,0 mm  

- Diàmetre exterior:  
- 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.  
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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 estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  

 

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 per als tubs BD) 
- Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació 
- Prestacions en clima fred  

 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials escollits (si s'escau)  
- Control de la documentació tècnica subministrada.  
- Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques 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,BD1Z2300. 

 

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.  
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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 l'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.  
 
BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS  I BAIXANTS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BDW3B700,BDW3B800. 

 

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  
- 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 estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
* 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.  
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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,BDY3B800. 

 

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  
- 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 estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). 
Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.  
* 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.  
 
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL 
BRL - MATERIALS PER A TRACTAMENTS FITOSANITARIS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
BRL21000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Productes per al tractament fitosanitari d'espècies vegetals.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Per al control de malalties:  

- Fungicides 
- Bactericides  

- Per al control de plagues:  
- Insecticides 
- Acaricides  

- Per al control de males herbes:  
- Herbicides de contacte 
- Herbicides hormonals 
- Herbicides residuals  
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Són productes que, pel que fa al seu grau de toxicitat humana, poden ser nocius (Xn), tòxics (T) o molt tòxics (T+); 
segons la seva toxicologia per a la fauna terrestre i aqüícola es classifiquen en tres categories, de menor a major 
perillositat 'A', 'B' i 'C'.  
S'ha d'evitar el contacte amb la pell, els ulls i les vies respiratòries.  

 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 

Subministrament: En envàs degudament precintat i etiquetat.  
L'etiqueta de l'envàs ha de portar impreses les dades següents:  
- Composició del producte 
- Toxicitat i mesures de precaució 
- Cultius autoritzats 
- Dosi i forma d'aplicació 
- Termini de seguretat 
- Problemes de fitotoxicitat 
- Possibilitat de barreges 
- Data de caducitat  
S'han de pendre les mesures necessàries per evitar possibles trencaments d'envasos i vessaments de productes.  
Durant el transport, s'han de mantenir separats dels passatgers i dels productes d'alimentació.  
Els productes s'han de mantenir sempre en els envasos originals, ben tancats i lluny de menjars i begudes.  
Emmagatzematge: Els productes i utensilis de tractament s'han d'emmagatzemar en llocs destinats a aquest ús, 
frescos i ventilats, tancats amb clau i fora de l'abast de personal no autoritzat. S'ha de posar a la porta un rètol amb 
una calavera i la paraula PERILL.  

 

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 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación de productos 
fitosanitarios.  

 

CONTROL DE PLAGUES:  
DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de aplicación.  
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación tècnico-sanitaria para la 
Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas.  
Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Límites máximos de residuos de plaguicidas y 
su control en determinados productos de origen vegetal.  

 

CONTROL DE MALES HERBES:  
Orden de 8 de octubre de 1973 (Agricultura) por la que se regula el empleo de herbicidas hormonales.  
 
D - ELEMENTS COMPOSTOS 
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS 
D07 - MORTERS I PASTES 
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D070A901,D0701641,D0701821,D070A4D1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
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2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m
3
 de volum necessari elaborat a l'obra.  

 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  

 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a 

les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 
1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran 
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les 
condicions exigides. Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 
de projecte.  
 
D071 - MORTERS AMB ADDITIUS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D071L6C1. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.  
S'han considerat els següents additius:  
- Inclusor d'aire 
- Hidròfug 
- Colorant  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Tipus de ciment:  
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor  
Morters per a fàbriques:  
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça  

- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5  

Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.  
 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.  
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la 
barreja i temps de pastat i utilització.  
No s'han de mesclar morters de composició diferent.  S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a 

les exigències del plec de condicions, incloent els resultats corresponents de resistència a compressió (UNE EN 
1015-11).  

En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, es realitzaran 
aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista.  

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  

 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, d'acord a les 
condicions exigides.  
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions de projecte.  
 
D07A - FORMIGONS CEL·LULARS 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D07AA000. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Mescla de ciment, aigua i additiu escumant.  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
L'additiu utilitzat ha de ser compatible amb el ciment i no ha d'afectar-ne l'adormiment ni l'enduriment.  
Ha de tenir un contingut entre 250 i 350 kg/m3 de ciment pòrtland. Un cop aplicat ha de complir les condicions 
següents:  
- Densitat:  300 - 400 kg/m3  
- Resistència a la compressió:  >= 0,4 N/mm2  
- Conductivitat tèrmica:  <= 0,09 W/m K  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització de formigons cel·lulars, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
S'ha d'elaborar a l'obra i s'ha de col·locar de manera contínua.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ 
 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Les tasques de control a realitzar són les següents:  
- Control de recepció dels components (ciment i additiu), amb comprovació dels certificats de qualitat del 

subministrador, d'acord a les condicions del plec.  
- Control del consum de ciment.  
- Abans del inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la densitat del 

formigó cel·lular (UNE EN 12350-6)  
- Abans del inici de l'obra es comprovarà la conductivitat tèrmica del formigó cel·lular a utilitzar (UNE 92201)  
 
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:  
Els components per a la fabricació del formigó cel·lular compliran les condicions exigides en els àmbits de control 
específics. En particular, no s'acceptaran ciments que no estiguin certificats segons la RC-08 o additius sense 
certificat de qualitat del subministrador.  
Els valor de resistència a compressió, densitat i conductivitat tèrmica obtinguts han de correspondre a les 
especificacions de projecte.  
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D07J - PASTES DE GUIX 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D07J1100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat.  
 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia.  
En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C >= 50.  
Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A):  17 <= A <= 18 l 
Temperatura de l'aigua:  >= 5°C  

 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.  
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta.  

 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT 

 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
D0B24100. 

 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 

Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a 
l'obra.  

 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:  
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions 
d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció inicial.  
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les 
característiques geomètriques o mecàniques dels productes utilitzats.  
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:  
 - Ganxos, patilles i ganxos en U:  

-  iàmetres < 20 mm:  >= 4 D 
-  Diàmetres >= 20 mm:  >= 7 D  

El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el 
formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.  
 

Tipus d’acer  Barres doblegades o corbades 

 D < 25 mm D > 25 mm 

B 400 10 D 12 D 

B 500 12 D 14 D 

Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.  
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de 
complir:  
- No han d'aparèixer principis de fissuració. 
- Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm  
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits 
següents:  
- Deformació sota càrrega màxima:  <= 2,5% 
- Alçària de la corruga:  

- Diàmetres <= 20 mm:  <= 0,05 mm 
- Diàmetres > 20 mm:  <= 0,10 mm  

En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.  
Toleràncies:  
- Llargària en barres tallades o doblegades:  

- L <= 6000 mm:  - 20 mm, + 50 mm 
- L > 6000 mm:  - 30 mm, + 50 mm  

(on L es la llargària recta de les barres)  
- Llargària en estreps o cèrcols:  
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- Diàmetres <= 25 mm:  ± 16 mm 
- Diàmetres > 25 mm:  - 24 mm, + 20 mm  

(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)  
- Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element:  <= 10 mm  
- Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades:  ± 5º  
 

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ 
 

La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla.  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat 
constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les 
barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no 
malmetre el formigó amb les altes temperatures.  Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de 
cèrcols o estreps en la zona del colze.  
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en 
l'article 69.2.2 de l'EHE-08.  
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall 
automàtic. No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.  
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per 
la DF. Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests 
treballs, com ara retalls i lligaments.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 
1 - CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ 
15 - COBERTES 
151 - COBERTES PLANES 
1512 - COBERTES PLANES NO TRANSITABLES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
1512A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de coberta plana no transitable amb capa de protecció granular.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Coberta invertida:  

- Formació de pendents  
- Capa separadora en sistema d'impermeabilització no adherit  
- Sistema d'impermeabilització amb làmines  
- Aïllament tèrmic  
- Capa separadora antipunxonament i filtrant  
- Capa de protecció de palet de riera  

- Coberta convencional amb pendents d'argila expandida:  
- Barrera de vapor  
- Formació de pendents i aïllament tèrmic  
- Capa de protecció de morter  
- Capa separadora en sistema d'impermeabilització no adherit  
- Sistema d'impermeabilització amb làmines  
- Capa separadora antipunxonament  
- Capa de protecció amb formigó lleuger d'argila expandida  

- Coberta convencional amb pendents de formigó:  
- Formació de pendents  
- Barrera de vapor  
- Aïllament tèrmic  
- Capa separadora en sistema d'impermeabilització no adherit  
- Sistema d'impermeabilització amb làmines  
- Capa separadora antipunxonament  
- Capa de protecció de palet de riera  

S'ha considerat la impermeabilització amb els següents tipus de membrana:  
- Membrana amb làmina de PVC 
- Membrana amb làmina bituminosa 
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- Membrana amb làmina elastomèrica  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Coberta invertida:  

- Formació de pendents 
- Col·locació del geotèxtil, com a capa separadora 
- Col·locació de la membrana impermeabilitzant 
- Col·locació de les plaques d'aïllament 
- Col·locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament  
- Execució de la capa de protecció de palet de riera  

- Coberta convencional amb pendents d'argila expandida:  
- Estesa de la barrera de vapor 
- Abocada i formació de la capa de pendents amb argila expandida en sec 
- Execució de la capa de protecció de morter, amb acabat remolinat 
- Estesa del geotèxtil, com a capa separadora 
- Col·locació de la membrana impermeabilitzant  
- Col·locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament  
- Execució de la capa de protecció amb formigó lleuger d'argila expandida  

- Coberta convencional amb pendents de formigó:  
- Abocada i formació de la capa de pendents amb formigó amb acabat remolinat 
- Estesa de la barrera de vapor 
- Col·locació de les plaques d'aïllament 
- Estesa del geotèxtil, com a capa separadora 
- Execució de la membrana impermeabilitzant  
- Col·locació del geotèxtil, com a capa antipunxonament  
- Execució de la capa de protecció de palet de riera  

 

CONDICIONS GENERALS:  
La coberta ha de ser estanca a l'aigua de pluja i ha d'evitar l'aparició d'humitat de condensacions.  
Ha de tenir la forma i el pendent indicades en la Documentació Tècnica o en el seu defecte, les indicades per la DF.  
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.  
La superfície d'acabat ha de ser plana i no transitable. 
L'accés a la coberta serà només a efectes de conservació i manteniment.  
La barrera de vapor ha de quedar col·locada immediatament sota l'aïllament.  
La barrera de vapor ha de quedar col·locada sota el fons i els laterals de la capa d'aïllament.  
Cal garantir que tots els components que formen el sistema i que han d'estar en contacte, son químicament 
compatibles, en cas contrari, cal interposar entre ells una capa separadora.  
S'han de respectar les sortides d'aigua previstes a la coberta. Han d'estar connectades als baixants i protegides amb 
un morrió amb reixa.  
La coberta ha de tenir junts de dilatació que han d'afectar a les diferents capes, a partir de l'element que serveix de 
suport.  
S'han de respectar els junts estructurals i de dilatació del suport.  
El junt ha de quedar ple en tota la seva dimensió, de material elàstic. Aquest material ha de garantir la separació 
entre els elements d'obra entre els quals s'intercala.  
Els junts de dilatació han de quedar situats en:  
- Encontre amb parament vertical 
- Junt estructural  
Les vores del junt han de ser aixamfranades amb un angle de 45º.  
Pendent:  >= 1%; <= 5%  
Separació entre junts de dilatació:  <= 15 m  
Amplària del junt:  >= 3 cm  
 

FORMACIÓ DE PENDENTS:  
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució 
ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta. Quan el material constitutiu no tingui la 
resistència i cohesió necessàries per a les sol·licitacions mecàniques de la posada en obra, ha de quedar reforçat 
amb una capa de morter del gruix necessari per a aquest fi.  
Si es suport de la capa d'impermeabilització, el material constitutiu ha de ser compatible amb el material 
impermeabilitzant i amb el sistema d'unió de la capa d'impermeabilització, en cas contrari cal interposar una capa 
separadora.  
 

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.  
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport.  
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CAPA D'IMPERMEABILITZACIÓ:  
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  
L'aplicació, col·locació i fixació, en el seu cas, ha de complir les condicions específiques per a cada tipus de material.  
Si s'utilitza un sistema no adherit, la coberta s'ha de protegir amb una capa de protecció pesada.  
En el sistema d'impermeabilització no adherit, la membrana no ha de quedar adherida al suport, excepte en el 
perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin.  
En els punts singulars, cal respectar les condicions de disposició de bandes de reforç i d'acabament, les de 
continuïtat o discontinuïtat, relatives al sistema d'impermeabilització que s'utilitzi.  
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  
La impermeabilització ha de cavalcar sobre el parament vertical, per sobre de la protecció de la coberta.  
L'acabament superior de la impermeabilització ha d'impedir la filtració de l'aigua de pluja, en el parament.  
La forma de l'acabament superior ha de complir l'especificat en l'apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1.  
La impermeabilització ha de cavalcar per damunt de les ales de la bonera o de la canal.  
La unió de la impermeabilització amb la bonera o la canal ha de ser estanca.  
La impermeabilització ha de ser contínua en els junts de dilatació.  
Cavalcament de la impermeabilització sobre el parament vertical:  >= 20 cm  
Cavalcament de la impermeabilització en els elements de desgüàs:  >= 10 cm  
 

CAPA SEPARADORA:  
La capa separadora per a evitar l'adherència entre capes, en el sistema d'impermeabilització no adherit, ha de 
quedar col·locada immediatament a sota de la membrana impermeabilitzant, excepte en els punts a on aquesta 
hagi d'anar adherida (perímetre, elements que traspassen la coberta, etc.).  
La capa separadora com a protecció de la impermeabilització, quan aquesta te poca resistència al punxonament, ha 
d'evitar el contacte de la capa de protecció amb la impermeabilització en tota la superfície transitable de la coberta.  
La capa separadora com a protecció de l'aïllament ha d'evitar el contacte de la capa de protecció amb l'aïllament en 
tota la superfície transitable de la coberta.  
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  
 

AÏLLAMENT TÈRMIC:  
El material constitutiu de l'aïllament tèrmic ha de tenir una cohesió i estabilitat suficient per tal de proporcionar al 
sistema la solidesa necessària davant les sol·licitacions mecàniques  
Si l'aïllament tèrmic es col·loca per sobre de la capa d'impermeabilització i ha de quedar exposat al contacte amb 
l'aigua, ha de tenir unes característiques adequades per a aquesta situació.  
Quan l'aïllament es col·loca sota la capa d'impermeabilització i el material no te les propietats adequades per a 
quedar exposat a l'acció de l'aigua, no ha de quedar sense protecció impermeable en cap punt.  
L'aïllament ha de quedar col·locat sobre el suport sense adherir.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts tèrmics.  
 

CAPA DE PROTECCIÓ:  
Ha de servir de protecció a la capa d'impermeabilització, en el tipus de coberta convencional, per tal d'evitar l'acció 
de les radiacions ultraviolades i l'impacte tèrmic directe del sol.  
Ha de facilitar l'evacuació de l'aigua cap els punts de desgüàs.  
La capa de grava ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions ni discontinuïtats. 
La grava o palet de riera ha d'estar  net, sense terra i ha de ser de canto arrodonit.  
Gruix de la capa:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa:  ± 10 mm  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El suport ha d'estar net, sense irregularitats.  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar 
l'estabilitat de coberta feta.  
Abans de col·locar la làmina, han d'estar col·locades les bases de les boneres, i aquestes han d'estar connectades als 
baixants.  
Els components de la coberta s'han d'aplicar en unes condicions ambientals que estiguin dins dels marges prescrits 
en les corresponents especificacions d'aplicació.  
L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les operacions incloses a la 
unitat d'obra.  
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.  
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que 
oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui que es compleix el plec de condicions de l'operació.  
Quan s'han d'interrompre els treballs, s'han de protegir els elements de la coberta que ja estan col·locats.  
En els materials lleugers, cal prendre les mesures necessàries, per a que el vent ni d'altres accions els desplacin.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
No inclou la realització d'elements especials com ara els minvells, els aiguafons, etc.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 

IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA DE PVC:  
* UNE 104416:2001 Materiales sintéticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas realizados con membranas 
impermeabilizantes formadas con láminas de poli(cloruro de vinilo) plastificado. Instrucciones, control, utilización y 
mantenimiento.  
 

IMPERMABILITZACIO AMB MEMBRANA BITUMINOSA:  
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos 
modificados.  
* UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas 
asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.  
 
E - PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ 
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
E2R - GESTIÓ DE RESIDUS 
E2R6 - CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E2R641M0. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició  
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus  
 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients.  
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi.  
 

TRANSPORT A OBRA:  
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 
obra o entre dues obres.  
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs' de l'obra.  
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs' de l'obra.  
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 
l'aprovació de la DF.  
 

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs' i el que la DF no accepti per a 
reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.  
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació 

final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 
- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 
que calen per al seu desplaçament correcte.  
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  
 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF.  
 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos.  
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto.  
 
E2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E2RA7580. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de 

valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  
 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 
especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:  
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  
 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.  
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat 
de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción 
y demolición  
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de 
residuos y la lista europea de residuos.  
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Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 
valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.  
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto.  
 
E4 - ESTRUCTURES 
E4B - ARMADURES PASSIVES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E4BPA901,E4BAMA88. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o 
malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o 
ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.  
S'han considerat les armadures per als elements següents:  
- Elements estructurals de formigó armat  
- Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat  
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:  
- Perforació del formigó 
- Neteja del forat 
- Injecció de l'adhesiu al forat 
- Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu  
 

CONDICIONS GENERALS:  
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.  
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El 
nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT.  
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.  
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin 
perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.  
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les 
barres quedin recobertes de formigó.  
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.  
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.  
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es 
produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament.  
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.  
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.  
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.  
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de 
forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues barres que s'uneixen i que el 
moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.  
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La 
disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.  
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments 
establerts en la UNE 36832.  
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i 
la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.  
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.  
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els 
procediments descrits en la UNE 36832.  
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.  
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.  
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les 
indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.  
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Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant 
l'abocada i la compactació del formigó.  
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre 
procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures estiguin a l'encofrat.  
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.  
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest 
gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article 37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que 
hagin de quedar soterrats.  
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.  
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, 
als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de la classe d'exposició ambiental a que es 
sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.  
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de 
l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la durabilitat de la peça.  
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)  
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D  
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les 
barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm  
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)  
- Posició:  

- En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
- En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm  

(on b es el costat menor de la secció de l'element)  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
 

BARRES CORRUGADES:  
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces 
comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui necessari realitzar empalmaments en les armadures.  
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la 
secció circular equivalent a la suma de les seccions de les barres que formen el grup).  
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de 
ser de més de 70 mm.  
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.  
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.  
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.  
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra 
solapada més gran.  
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 
mm  
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud 
bàsica d'ancoratge (Lb)  
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D  
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim  
Llargària solapa: a x Lb neta: 
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).  
MALLA ELECTROSOLDADA:  
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.  
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:  
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm  
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)  
Llargària de la solapa en malles superposades:  
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb  
 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu 
defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat 
constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant en tota la zona.  
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No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.  
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al 
formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 69.8.2 de l'EHE-08  
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 
37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de 
quedar vistos, no poden ser metàl·lics.  
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris 
qualificats d'acord amb la normativa vigent.  
 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.  La perforació ha de ser recta 
i de secció circular.  
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm més llarg a la 
llargària neta d'ancoratge de la mateixa.  La perforació s'ha de buidar de pols  abans de col·locar l'adhesiu.  
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim fixat per 
aquest.  La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.  
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.  
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.  
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BARRES CORRUGADES:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF.  
- El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament) 
- L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del 

rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada, dins de l'element compost)  
 

MALLA ELECTROSOLDADA:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de 
material corresponents a retalls i empalmaments.  
 

BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:  
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.  
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:  

- Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
- Rectitud. 
- Lligams entre les barres. 
- Rigidesa del conjunt. 
- Netedat dels elements.  

 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual 
cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat 
previst.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.  
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E4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
E4ZW - ANCORATGES PER A ESTRUCTURES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E4ZWA901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Elements d'ancoratge per a estructures d'acer. S'han considerat els elements següents:  
- Ancoratges amb tac d'expansió d'acer, o tac químic, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils 

metàl·lics a estructura de formigó.  
- Ancoratges amb perns de connexió soldats a perfils de planxa col·laborant d'acer galvanitzat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En els ancoratges amb tac d'acer o químic:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la situació dels ancoratges 
- Execució dels forats 
- Neteja del forat 
- Col·locació dels ancoratges  
En els ancoratges amb perns de connexió:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig de la situació dels ancoratges 
- Soldadura del pern a la planxa 
- Comprovació de la unitat d'obra  
 

ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:  
El forat ha de ser perpendicular a la superfície del parament. 
La profunditat del forat en el material de base portant ha de ser l'adequada en funció de les característiques 
geomètriques del tac utilitzat. 
Les distàncies mínimes entre la posició dels ancoratges i el cantell del material de base han de ser suficients per a 
garantir les característiques mecàniques de l'ancoratge, d'acord amb les indicacions del fabricant de l'ancoratge. 
El cargol s'ha d'apretar mitjançant una clau dinamomètrica, amb un moment de valor especificat en el càlcul de 
l'ancoratge.  
 

TAC D'EXPANSIÓ:  
El tac ha de quedar a nivell amb la cara exterior de l'element a fixar. 
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la càrrega de trencament a 
causa de la fatiga del material. 

 Diàmetre ancoratge 

 10 mm 12 mm 16 mm 

Diàmetre de la broca (mm) 15 18 24 

Longitud d’ancoratge (mm) 109 130 152 

Profunditat mínima d’encastament (mm) 88 100 125 

Gruix màxim element a fixar (mm) 20 25 25 

Par d’apriete màxim (mm) 50 80 120 
 

TAC QUÍMIC:  
L'espàrrec ha d'estar introduït al forat la fondària que indica el fabricant. 
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la càrrega de trencament a 
causa de la fatiga del material. 

 Diàmetre ancoratge 

 10 mm 12 mm 16 mm 

Diàmetre de la broca (mm) 12 14 18 

Longitud d’ancoratge (mm) 130 160 190 

Profunditat mínima d’encastament (mm) 90 110 125 

Gruix màxim element a fixar (mm) 21 28 38 

Par d’apriete màxim (mm) 35 60 120 

 
ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:  
Els perns han d'estar col·locats a la part baixa de l'ona, en el punt de contacte de la planxa amb la biga sobre la que 
es recolza.  
El pern ha d'anar soldat sobre una única planxa.  
No s'han de soldar els perns en els cavalcaments de les planxes. 
Ha de quedar perpendicular a la planxa. 
Ha d'assentar sobre una superfície llisa.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:  
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El sistema emprat per taladrar el forat ha de ser per rotació, o per rotació i percussió, en funció del material de 
base. 
El diàmetre de la broca ha de ser l'especificat segons el diàmetre del tac. 
El forat s'ha de fer sempre perpendicular a la superfície exterior del material de base. 
Si durant la realització del forat es troba una barra de l'armadura, cal interrompre el procés. 
No es  travessarà cap armadura sense l'autorització expressa de la DF 
Cal netejar de forma acurada el forat, eliminant la pols i les restes de material bufant amb un aparell adequat. 
El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les especificacions pròpies del tipus 
utilitzat. Si el tac es de tipus químic, cal utilitzar el cartutx de resina subministrat pel fabricant del tac. 
Si el cartutx es del tipus càpsula, s'ha d'introduir sencer, i sense obrir a la perforació. Una vegada al seu lloc, 
s'introduirà la varilla, punxant el centre de la càpsula. 
Si el cartutx es del tipus amb aplicador exterior, cal utilitzar cartutxos que no estiguin oberts ni caducats, i seguir el 
procediment indicat pel fabricant. La primera manxada de l'aplicador es llençarà. L'aplicador s'ha d'introduir fins al 
fons de la perforació, i anar omplint el forat des del fons cap a l'exterior. 
Si el tac es de tipus químic, cal esperar els temps recomanats pel fabricant, abans de cargolar i posar en càrrega 
l'ancoratge.  
Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans de cargolar, s'ha d'eliminar d'ells qualsevol substància que pugui ser 
perjudicial per al seu comportament eficaç. 
No s'han de provocar danys a la rosca del tac duran el muntatge.  
 

ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:  
La superfície de la planxa sobre la que s'ha de soldar el pern ha d'estar lliure de greixos, pintures i òxids.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
E5 - COBERTES 
E51 - TERRATS 
E51Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A TERRATS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E51Z1H0P. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de filada amb peces ceràmiques col·locades amb morter o pasta de ciment ràpid.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les peces 
- Acabat arrebossat, en el seu cas  
 

CONDICIONS GENERALS:  
La filada ha de ser estable i resistent.  
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.  
S'han de respectar els junts estructurals i de dilatació del suport.  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 20 mm  
 

ARREBOSSADA:  
Les cares superior i lateral externa ha d'estar arrebossades tot formant una mitjacanya a la trobada amb el suport.  
L'arrebossat ha de ser llis, sense esquerdes i amb una textura uniforme.  
Gruix de l'arrebossat:  1 cm  
Radi de la mitjacanya:  5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
- Radi de la mitjacanya:  ± 5 mm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits 
s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
Si es col·loca amb pasta de ciment ràpid, la pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha 
d'utilitzar abans que comenci l'adormiment. No es pot arrebossar la filada fins al cap de 24 h d'haver col·locat els 
maons.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
E5Z1 - FORMACIÓ DE PENDENTS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E5Z15N40. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.  
S'han considerat els materials següents:  
- Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà  
- Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional de mestres en 

pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà  
- Bigueta de formigó precomprimit  
- Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà  
- Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Curat i protecció del material  
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en pendent:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase 
- Abocat del material i reglejat de la superfície  
Formació de pendents amb biguetes de formigó:  
- Replanteig 
- Col·locació de l'element 
- Execució de les unions  
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana:  
- Replanteig de les pendents 
- Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter 
- Anivellat del remat superior per a rebre el tauler  
 

CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució 
ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components de la coberta.  
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF.  
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells:  ± 10 mm  
- Pendents:  ± 0,5%  
- Planor:  ± 10 mm/2 m  
 

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:  
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.  
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàstic, o bé, buits.  
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.  
Toleràncies d'execució:  
- Alineació del junt de dilatació:  ± 5 mm/m,  <= 20 mm/total  
 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:  
Gruix màxim:  <= 50 cm  
Gruix mínim:  >= 5 cm  
Distància entre mestres:  <= 2 m  
 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:  
Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport.  
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Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció de la peça.  
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la unió entre 
aquest i la bigueta.  
Toleràncies d'execució:  
- Distància entre eixos de les biguetes:  ± 5 mm  
 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT:  
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats.  
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant.  
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets han d'anar 
travats perpendicularment.  
Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà.  
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades següents s'han de 
centrar amb els forats inferiors.  
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid.  
 

PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%):  
Alçària:  <= 4 m  
Llargària màxima sense travar:  <= 3,50 m  
Desnivell entre dues travades successives:  <= 1 m  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  

- Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix:  ± 5 mm 
- Amb totxana de 10 cm de gruix:  ± 20 mm  

- Aplomat: ± 10 mm  
- Separació entre les peces:  ± 10 mm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.  
 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:  
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica.  
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot recolzant els regles 
en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir manualment.  
 

MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits 
s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.  
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar com a mínim:  
- 15 dies en temps calorós i sec 
- 7 dies en temps humit  
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.  
 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:  
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé.  
 

FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA:  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. Amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig dels pendents 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Curat i protecció del material  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.  
 
E5Z2 - SOLERES I EMPOSTISSATS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E5Z2A902. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix  
- Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre  
- Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter  
- Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques  
- Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques  
- Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb fixacions mecàniques  
- Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb morter o pasta de 

ciment ràpid i recolzats sobre envanets de sostremort  
- Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de morter  
- Solera de placa prefabricada de formigó col·locada amb morter i recolzada  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formació de capa de protecció de morter de ciment:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.) 
- Abocat del material i reglejat de la superfície 
- Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas 
- Execució de l'acabat, en el seu cas 
- Cura i protecció del material  
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa prefabricada:  
- Replanteig de les peces 
- Col·locació de les peces amb morter  
Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat:  
- Replanteig de les peces 
- Clavat de les peces al suport  
 

CAPA DE PROTECCIÓ:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.  
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport.  
 

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:  
Ha de tenir junts de retracció.  
Junts de retracció:  
- Fondària:  >= 0,7 cm 
- Amplària:  aprox. 0,4 cm 
- Separació entre els junts:  <= 500 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de la capa de protecció de morter de ciment:  ± 5 mm  
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CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE:  
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment. 
Ha de cobrir tota la superfície per armar. 
Ha de formar una superfície plana, sense bosses. 
Ha de quedar ben adherida al revestiment. 
Cavalcaments:  >= 12 cm  
 

SOLERA:  
En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer galvanitzat inclinats. 
Els elements han d'estar ancorats al portell i fixats mecànicament als suports.  
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d'estar 
col·locades a trencajunt, en els elements recolzats sobre envanets de sostremort han de quedar independents dels 
suports.  Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els cabirons inferiors. 
En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell de solera:  ± 10 mm  
- Planor:  

- Solera de material ceràmic:  ± 5 mm/2 m 
- Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat:  ± 10 mm/2 m  

 

SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA:  
Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb junts a tocar i 
col·locats a trencajunt.  
En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar amb el cap enfonsat a 
la fusta, per evitar que els caps puguin fer malbè la planxa.  
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  
Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm  
Recolzament sobre suport:  >= 2 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Pendent:  ± 0,5%  
 

SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT:  
Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols.  
Penetració de les fixacions:  >= 2 cm  
Junts entre peces:  0,1 - 0,2 cm  
Recolzament sobre suport:  >= 2 cm  
Distància entre les fixacions situades en cantells:  <= 15 cm  
Distància entre les fixacions situades a l'interior:  <= 30 cm  
Distància entre els cargols de reforç:  <= 90 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Pendent:  ± 0,5%  
 

EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH:  
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d'estar 
col·locades a trencajunt. 
Els junts longitudinals han de ser a tocar. 
En els junts transversals els panells han de quedar units mitjançant la pestanya inclosa en el panell, per a la unió 
entre ells. 
Separació de les fixacions de la vora del panell:  >= 2 cm 
Penetració de les fixacions al suport:  >= 2 cm  
 

SOLERA DE PECES CERÀMIQUES:  
La solera ha de ser plana i resistent.  
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm  
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m  
Toleràncies d'execució:  
- Separació d'elements verticals:  ± 5 mm  
 

SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:  
La solera ha de ser plana i resistent.  
Les plaques s'han de col·locar sobre envanets de sostremort.  
Els nervis de les plaques han de ser perpendiculars a la línia de pendent màxim i han de quedar alineats.  
Les peces han d'estar ancorades al portell als suports.  
Junts amb elements i paraments verticals:  3 cm  
Distància entre junts de dilatació:  <= 5 m  
Distància entre els suports:  = llargària placa  
Toleràncies d'execució:  
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- Distància entre els suports:  + 20 mm  
- Alineació dels nervis:  ± 10 mm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.  
 

CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT 
RÀPID:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits 
s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.  
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.  
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).  
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter.  
 

CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES:  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
 

SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
Les plaques d'arrencada de la solera s'han de collar amb morter fins al primer nervi per a evitar que es desplacin. La 
resta s'ha de col·locar en sec i s'ha de rejuntar amb morter.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 

SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES:  
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que 
normalment conformen la unitat.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E71 - MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E71197G5,E7119785. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials 
bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la capa exterior o reparació de 
membranes existents amb làmines bituminoses.  
S'han considerat els tipus de membranes següents:  
Membranes no protegides col·locades adherides:  
- PA-2: Dues làmines LBM-24 adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
- PA-3: Tres làmines LO-30-FV, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt i recobertes amb una capa 

d'oxiasfalt. 
- PA-5: Dues capes de màstic modificat MM-IIB amb una làmina d'alumini de 50 micres, intercalada 
- PA-6: Una làmina LBM-40 adherida al suport en calent 
- PA-7: Dues làmines LO-40, adherides entre elles i al suport, en calent 
- PA-8: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent 
- PA-9: Una làmina LBM-48 adherida al suport en calent  
Membranes no protegides col·locades no adherides sobre làmina separadora:  
- PN-1: Una làmina LBM-40 
- PN-3: Una làmina LAM-3 
- PN-6: Dues làmines LO-40, adherides entre elles en calent 
- PN-7: Dues làmines LBM-30, adherides entre elles en calent 
- PN-8: Una làmina LBM-48  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Membranes adherides, no adherides:  
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- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
- Repàs dels junts  
 

CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades previstes.  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de ser estanca.  
 

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:  
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.  
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.  
La membrana col·locada no adherida, no ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de 
tots els elements que la traspassin. Ha de quedar separada del suport per un feltre de polipropilè, la col·locació del 
qual ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. El feltre no ha d'impedir la fixació perimetral 
de la membrana.  
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.  
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni 
amb els junts de dilatació de la capa de pendents.  
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.  
La membrana formada amb làmines no protegides del tipus LO adherides amb oxiasfalt, ha de quedar acabada amb 
una capa de recobriment d'oxiasfalt.  
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser continues.  
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.  
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.  
Angles (acord aixamfranat):  
- Base :  >= 5 cm 
- Alçària :  >= 5 cm  
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm  
Dotació per capa:  
 

 Denominació material Dotació per capa (kg/m2) 

Component membrana LBM-24 >2,2 

LO-30 , LO-30M >2,7 

LO-40 >3,6 

LBM-30, LBM-30M >2,8 

LBM-40, LBM-40/G >3,8 

LBM-48 >4,5 

LBM-50/G >4,8 

LAM-3 >4,2 

Full alumini 50 micres >0,124 

Full alumini 80 micres >0,20 

Materiasl adhesió Oxiasfalt OA >1,5 

 Màstic modificat MM-IIB  

Valor mínim segons capa iø menbrana   

Imprimació prèvia Emulsió bituminosa ED >0,30 

Desplaçament de les làmines superposades:  
- 2 làmines:  >= 1/2 de l'amplària de la làmina 
- 3 làmines:  >= 1/3 de l'amplària de la làmina 
- 4 làmines:  >= 1/4 de l'amplària de la làmina  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells:  ± 15 mm  
 

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en 
aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret.  
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compresible i compatible 
químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt.  
Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats 
segons les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm 
Cavalcaments membranes d'una làmina:  
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm 
- Pendents > 0 o làmines sense protecció:  

- Longitudinals:  >= 8 cm 
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- Transversals:  >= 10 cm  
Cavalcaments del feltre:  >= 5 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Cavalcaments:  ± 20 mm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per membranes amb làmines 
tipus LBM o els 5°C per a la resta, i els 35°C.  
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o 
quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.  
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.  
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca.  
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.  
Característiques del suport:  
- Pendent:  

- PA-2, PA-3, PA-5:  1-10% 
- PA-6, PA-7: 1-15% 
- PA-8 PA-9:  0-15% 
- PN-1 PN-3, PN-6:  1-5% 
- PN-7 PN-8:  0-5% 
- GA-1,GA-2,GA-5,GA-6:  >= 1% 
- MA-2:  >= 10% 
- MA-3:  >= 5% 
- MA-4:  5-15% 
- GF-1:  >= 20% 
- GF-2:  >= 15%  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Rugositats:  <= 1 mm  
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa  
- Humitat:  <= 5%  
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents:  
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament compatibles  
Incompatibilitats entre la membrana i el suport:  
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques de poliestirè ni 

amb acabats a base de betum asfàltic 
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana  
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals que sigui capaç de 
proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de 
membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les 
membranes i plaques siguin compatibles entre elles.  
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords 
amb paraments, etc.).  
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s'han de 
protegir, també, del sol.  
 

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina:  
- LBM:  Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor 
- LAM -3:  Amb adhesiu  
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, un cop estovat el 
betum pròpi en aplicar calor.  
 

MEMBRANA ADHERIDA:  
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.  No es necessària la imprimació 
prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza in situ amb màstic modificat de base quitrà o en el 
cas d'un suport format per plaques d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt.  L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les 
zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos els acabaments i acords amb punts singulars.  
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
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LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:  
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a 
sobre d'aquest abans que no es refredi.  L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han 
de superar mai els 260°C en caldera.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements 
verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL:  
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos 
modificados.  
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas 
asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius.  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Neteja i repàs del suport.  
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels 

elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat a criteri de DF.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
E72 - MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E721BCD5. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials 
bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica, els de la capa exterior o reparació de 
membranes existents amb làmines bituminoses.  
S'han considerat els tipus de membranes següents:  
Membranes amb autoprotecció mineral, col·locades adherides:  
- GA-1: Una làmina LBM-50/G, adherida al suport en calent 
- GA-2: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent 
- GA-5: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-24, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt 
- GA-6: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent  
Membranes amb autoprotecció mineral, col·locades amb fixacions mecàniques:  
- GF-1: Una capa o més de plaques asfàltiques 
- GF-2: Una capa o més de plaques asfàltiques sobre làmina LO-20 o LBM-24  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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Membranes adherides, no adherides:  
- Neteja i preparació del suport 
- Aplicació de l'imprimació, en el seu cas 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.) 
- Repàs dels junts  
Membrana fixada mecànicament:  
- Neteja i preparació del suport 
- Execució de la membrana per varies capes 
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)  
 

CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.  
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades previstes.  
En la membrana formada per làmines amb autoprotecció, aquestes han de quedar col·locades en la capa exterior.  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de ser estanca.  
 

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:  
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.  
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.  
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.  
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.  
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni 
amb els junts de dilatació de la capa de pendents.  
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.  
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser continues.  
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.  
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.  
Angles (acord aixamfranat):  
- Base :  >= 5 cm 
- Alçària :  >= 5 cm  
Radi (acord de mitjacanya):  >= 5 cm  
 

Dotació per capa:  
 Denominació material Dotació per capa (kg/m2) 

Component membrana LBM-24 >2,2 

LO-30 , LO-30M >2,7 

LO-40 >3,6 

LBM-30, LBM-30M >2,8 

LBM-40, LBM-40/G >3,8 

LBM-48 >4,5 

LBM-50/G >4,8 

LAM-3 >4,2 

Full alumini 50 micres >0,124 

Full alumini 80 micres >0,20 

Materiasl adhesió Oxiasfalt OA >1,5 

 Màstic modificat MM-IIB  

Valor mínim segons capa iø menbrana   

Imprimació prèvia Emulsió bituminosa ED >0,30 

Desplaçament de les làmines superposades:  
- 2 làmines:  >= 1/2 de l'amplària de la làmina 
- 3 làmines:  >= 1/3 de l'amplària de la làmina 
- 4 làmines:  >= 1/4 de l'amplària de la làmina  
Toleràncies d'execució:  
- Nivells:  ± 15 mm  
 

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en 
aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà d'imprimació a la paret.  
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compresible i compatible 
químicament amb els components de la impermeabilització. La làmina ha de ser contínua sobre el junt.  
Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats 
segons les especificacions fixades al seu plec de condicions.  
Cavalcament membranes de vàries làmines:  >= 8 cm 
Cavalcaments membranes d'una làmina:  
- Pendents = 0 o làmines autoprotegides:  >= 12 cm 
- Pendents > 0 o làmines sense protecció:  
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- Longitudinals:  >= 8 cm 
- Transversals:  >= 10 cm  

Toleràncies d'execució:  
- Cavalcaments:  ± 20 mm  
 

MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:  
Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer.  
En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar 
cobert per la làmina.  
Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa.  
Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi un 
mínim de dues plaques superposades.  
El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques.  
Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per 
aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic.  
Cavalcaments:  
- De les plaques:  >= 50% 
- De les làmines:  >= 10 cm  
Separació de les tatxes:  
- En les plaques:  <= 35 cm 
- En les làmines:  <= 50 cm 
- De la vora de la placa:  >= 25 mm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per membranes amb làmines 
tipus LBM o els 5°C per a la resta, i els 35°C.  
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o 
quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.  
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.  
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca.  
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.  
Característiques del suport:  
- Pendent:  

- PA-2, PA-3, PA-5:  1-10% 
- PA-6, PA-7: 1-15% 
- PA-8 PA-9:  0-15% 
- PN-1 PN-3, PN-6:  1-5% 
- PN-7 PN-8:  0-5% 
- GA-1,GA-2,GA-5,GA-6:  >= 1% 
- MA-2:  >= 10% 
- MA-3:  >= 5% 
- MA-4:  5-15% 
- GF-1:  >= 20% 
- GF-2:  >= 15%  

- Planor:  ± 5 mm/2 m  
- Rugositats:  <= 1 mm  
- Resistència a la compressió:  >= 200 kPa  
- Humitat:  <= 5%  
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents:  
- Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat 
- Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles 
- Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament compatibles  
Incompatibilitats entre la membrana i el suport:  
- Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques de poliestirè ni 

amb acabats a base de betum asfàltic 
- Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana  
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals que sigui capaç de 
proporcionar la solidesa necessària en front de les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de 
membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les 
membranes i plaques siguin compatibles entre elles.  
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords 
amb paraments, etc.). El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus 
components.  
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Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s'han de 
protegir, també, del sol.  
 

MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:  
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina:  
- LBM:  Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor 
- LAM -3:  Amb adhesiu  
Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, un cop estovat el 
betum pròpi en aplicar calor.  
 

MEMBRANA ADHERIDA:  
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.  
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza in situ amb màstic 
modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per plaques d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt.  
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos els acabaments i 
acords amb punts singulars.  
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.  
 

LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:  
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a 
sobre d'aquest abans que no es refredi.  
La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred. En aquest cas cal aplicar escalfor a mida que es 
desenrotlla. L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en 
caldera.  
 

MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:  
El suport ha de tenir la consistència i el gruix necessaris per garantir el clavament.  
Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de col·locar 
invertida.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements 
verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL:  
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos 
modificados.  
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas 
asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.  
 

MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:  
* UNE 104400-2:1995 Instrucciones para la colocación de placas asfálticas en cubiertas inclinadas para edificios.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius.  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
- Neteja i repàs del suport.  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels 

elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat a criteri de DF.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
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CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
E78 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS 
E786 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTERS ESPECIALS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E786A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions realitzades amb la finalitat de no permetre la penetració d'aigua a través dels elements constructius, 
mitjançant morters especials.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Revestiment de parament amb morter impermeabilitzant  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Impermeabilització de parament:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final  
 

CONDICIONS GENERALS:  
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a 
impermeabilitzar.  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
El gruix de la capa no ha de ser inferior en cap cas al previst a la DT.  
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.  
 

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Ha de tenir una textura uniforme i sense defectes.  
Les cantonades i els racons han de quedar en forma de mitja canya de 5x5 cm.  
Cavalcament de les capes en els acords:  >= 25 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 10 mm/m  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits establerts pel fabricant, la velocitat del vent 
sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la 
feina feta i s'han de refer les parts afectades.  
Els parament d'aplicació ha d'estar endurit, ha de ser net, no ha de tenir materials estranys que dificultin 
l'adherència (sals, olis, pols, brutícia, restes d'un revestiment anterior, etc.).  
La capa no s'estendrà fins que s'hagis comprovat que la superfícies de suport té les condicions de qualitat i forma 
previstes, amb les toleràncies establertes. Si la superfícies de suport presenta defectes que excedeixen dels 
tolerables, aquests es corregiran abans d'executar la partida d'obra. 
Si el suport es massa llis o poc absorbent, s'ha de fer un tractament previ per tal de deixar-lo més porós amb la 
finalitat de garantir l'adherència del morter.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.  
La base tindrà l'humitat suficient abans de començar a aplicar el producte.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
La capa de cobertura s'executarà en tantes mans com ho requereixi el producte que s'utilitza.  
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel fabricant.  
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de 
l'aplicació.  
Queden prohibits els treballs sobre la superfícies tractada fins el curat total del morter.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
 

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:  
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  
L'abocament i aplicació del morter, es faran evitant segregacions dels components i la contaminació de la mescla.  
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Durant el curat del morter es controlarà la humitat del mateix per evitar una dessecació excessivament ràpida. 
S'admet l'ús de làmines o productes de curat sempre i quan l'ús d'aquests productes tingui la conformitat del 
fabricant del morter.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
 

IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTER DE PENETRACIÓ CAPIL.LAR:  
El suport no ha de contenir substàncies que impedeixin la penetració dels cristalls que es formen (resines 
sintètiques, hidrofugants, filmògens, etc.).  
En la col·locació en pols sobre llosa de formigó, s'ha d'aplicar una primera capa sobre el formigó de neteja, amb 
l'armadura ja col·locada, abans de l'abocada del formigó i una segona capa sobre el formigó fresc.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:  
m2 de superfície realment executada, mesurada d'acord amb les especificacions de la DT 
Aquests criteris inclouen l'acabat específic de les singularitats de la construcció. 
No s'inclouen en aquest criteri les reparacions de les irregularitats superiors a les tolerables. 
No s'inclou dins de la unitat d'obra l'abonament dels treballs de preparació de la superfície.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENT:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
E7B - GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E7B451F0. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Làmina separadora col·locada no adherida.  
S'han considerat els materials següents:  
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix  
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat  
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament  
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant 

punxonament  
- Feltre teixit de fibres de polipropilè  
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina  
 

CONDICIONS GENERALS:  
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.  
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.  
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, en el 
estudi i càlcul del geotèxtil.  
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.  
Les làmines han de cavalcar entre elles.  
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.  
Cavalcaments:  
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica:  >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè:  >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè:  >= 5 cm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.  
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.  
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir 
abans de 24 h des de la seva col·locació.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
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- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i transversals  
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Neteja i repàs del suport.  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig  
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents 
productes, elements i sistemes constructius.  
- Neteja i repàs del suport.  
- Aplicació de l'emprimació, en el seu cas  
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels 

elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i junts.  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN 
TRACCIÓ MECÀNICA:  
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà un nou 
estudi i càlcul del geotèxtil.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
- Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
E7Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS 
E7Z1 - ELEMENTS ESPECIALS PER A MEMBRANES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E7Z1JWD2,E7Z15MD0. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació i execució d'elements amb finalitats diverses per a complementar una impermeabilització realitzada amb 
membrana.  
S'han considerat els elements següents:  
- Col·locació de raconera de llistó de fusta de pi, de secció triangular amb tacs d'expansió cada 
- Formació de matarracó amb morter de ciment elaborat a l'obra 
- Col·locació de làmina de neoprè per a protecció de membranes front a les càrregues puntuals 
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- Formació d'arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment i 
acabat remolinat  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Col·locació de raconera:  
- Replanteig 
- Col·locació de l'element  
Formació de matarracó amb morter:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució del matarracó 
- Curat del morter  
Col·locació de làmina de neoprè:  
- Replanteig 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de l'element  
Arrebossat a bona vista:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del morter 
- Acabat de la superfície 
- Curat del morter 
- Repàs i neteja final  
 

COL·LOCACIÓ DE RACONERA DE LLISTÓ DE FUSTA:  
La raconera ha de quedar sòlidament fixada al parament mitjançant tacs d'expansió.  
Ha de ser contínua.  
Ha de quedar en contacte, en tots els punts, amb el formigó de la capa de pendents, seguint el mateix pendent. Ha 
de cobrir el junt de dilatació perimetral.  
Les diferents peces han de quedar en contacte per testa i alineades longitudinalment.  
Toleràncies d'execució:  
- Diferència de nivell entre peces en extrems contingus:  ± 1 mm  
 

FORMACIÓ DE MATARRACÓ AMB MORTER:  
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.  
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la llargària del racó.  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
 

COL·LOCACIÓ DE LÀMINA DE NEOPRÈ:  
La làmina ha de quedar centrada sota la càrrega puntual.  
Ha de tenir la superfície prevista.  
 

ARREBOSSAT A BONA VISTA:  
En l'element acabat no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Gruix de l'arrebossat:  1,1 cm  
Granulometria de la sorra del morter: 
 

Tamís en mm  % en pes que hi passa 

2,5  100 

1,25  100 

0,63  15 - 70 

0,32  5 - 50 

0,16  0 - 30 

0,08  0 - 15 

Toleràncies d'execució:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
- Planor:  ± 5 mm/m  
- Aplomat:  ± 5 mm/m  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

COL·LOCACIÓ DE RACONERA DE LLISTÓ DE FUSTA O DE LÀMINA DE NEOPRÈ:  
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.  
 

FORMACIÓ DE MATARRACÓ O ARREBOSSAT:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si, un cop executat el treball, es 
donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.  
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Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el morter durant l'adormiment.  
 

ARREBOSSAT:  
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució de l'arrebossat.  
S'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.  
S'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.  
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

RACONERA O MATARRACÓ:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 

LÀMINA DE NEOPRÈ:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 

ARREBOSSAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a forats amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com són ara, bastiments que s'hagin 
embrutat.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
E7Z8 - REMATS DE XAPA D'ACER AMB LÀMINA DE PVC ADHERIDA PER A IMPERMEABILITZACIONS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E7Z8A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució d'elements de protecció del junt que formen el pla de la coberta amb el parament vertical.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del suport i la zona de treball 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació dels perfils de xapa d'acer galvanitzat amb làmina de PVC adherida  
 

CONDICIONS GENERALS:  
La seva posició i la relació amb el conjunt de làmines que formen la coberta, ha de ser la indicada a la Documentació 
Tècnica o, a manca d'aquesta, l'especificada per la DF.  
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.  
L'encontre superior de l'element de protecció amb el parament s'ha de fer de manera que impedeixi la filtració de 
l'aigua en el parament.  
La forma de l'acabament superior ha de complir l'especificat en l'apartat 2.4.4.1.2 del DB HS 1.  
El perfil ha de col·locar-se al nivell necessari per a que hi hagi una protecció del parament vertical de 20 cm com a 
mínim per sobre de la protecció de la coberta.   
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar 
l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
La col·locació dels trams s'ha de començar pel punt més baix.  
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes 
dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió.  
 

 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PERFILS I PLETINES:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 

REMATS DE COBERTA I PLAQUES:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
E8 - REVESTIMENTS 
E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS 
E811 - ARREBOSSATS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E81125B2. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en 
paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de 
ciment ràpid.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arrebossat esquerdejat  
- Arrebossat a bona vista  
- Arrebossat reglejat  
- Formació d'arestes  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Arrebossat esquerdejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter  
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final  
Formació d'aresta:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta 
- Cura del morter  
 

ARREBOSSAT:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no 
s'esquerdi.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver 
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.  
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.  
Gruix de la capa:  
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  
Arrebossat reglejat:  
- Distància entre mestres:  <= 150 cm  
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  
- Planor:  

- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 
- Acabat a bona vista:  ± 5 mm 
- Acabat reglejat:  ± 3 mm  

- Aplomat (parament vertical):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

- Nivell (parament horitzontal):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
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FORMACIÓ D'ARESTA:  
Ha de ser recta i contínua.  
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.  
Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior 
a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han 
de refer les parts afectades.  
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a 
l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
 

ARREBOSSAT:  
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.  
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.  
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i 
voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.  
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la 
segona esquitxada sobre l'anterior.  
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.  
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ARREBOSSAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin 
embrutat.  
 

FORMACIÓ D'ARESTA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Control d'execució de les mestres  
- Acabat de la superfície  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
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E8B - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ 
E8B7 - ANTICORROSIU 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E8B71B25. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Aplicació d'un recobriment de pintura sobre una superfície d'acer amb un grau de preparació definida,  mitjançant 
un conjunt de capes d'imprimació, intermèdies i d'acabat, amb gruixos nominals de pel·lícula seca definits, que 
condueix a una determinada durabilitat del sistema de pintura protector segons l'article 30.2 de l'EAE.  
S'han considerat els elements següents:  
- Estructures 
- Paraments  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Aplicació de les capes d'imprimació necessàries i del tipus adient, segons la composició de la pintura d'acabat  
- Aplicació de capes de pintura intermèdies. 
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat de les capes d'acabat.  
 

CONDICIONS GENERALS:  
Els sistemes de pintura compliran les prescripcions de la taula 30.3.a. de l'EAE 
Es definirà el sistema de tractament, detallant com mínim: 
-Tipus i gruix de la capa d'imprimació anticorrosiva 
-Tipus i gruixos de les capes intermèdies 
-Tipus i gruixos de les capes d'acabat i retocs  
Cal eliminar de la superfície d'acer la brutícia, pellofes de laminació, restes d'escories de soldadures, greixos, 
humitat superficial i revestiments existents 
La superfície dels elements a pintar es netejarà i prepararà d'acord al tractament de pintura a aplicar  
Els mètodes de preparació de la superfície hauran d'obtenir el grau de rugositat definit 
En cas de realitzar-se el pintat a obra dels elements, aquets hauran de ser imprimats a taller amb un gruix mínim, 
per tal d'evitar una oxidació incipient durant l'aplec  
Les pintures que composen el sistema de pintat han de ser compatibles entre si 
Es recomanable que les diferents capes de pintura siguin de diferents colors per tal de poder diferenciar-les.  
Es respectaran de forma estricta els períodes d'assecatge i enduriment que aconselli el fabricant davant un possible 
contacte amb l'aigua.  
Caldrà preveure la dificultat de pintat dels elements inaccessibles i pintar-los abans del seu muntatge  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
Es comprovarà prèviament que l'estat de la superfície és el previst a la fase anterior  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer 
les parts afectades.  
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.  
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons 
les instruccions del fabricant.  
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de 
l'aplicació.  
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.  
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
Deducció de la superfície corresponent a obertures:  
- Obertures <=1 m2: No es dedueixen 
- Obertures >1 m2 i <= 2 m2: Es dedueixen el 50% 
- Obertures >2 m2: Es dedueix el 100%  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la superfície a pintar.  
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.  
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.  
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO 2808)  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.  
 
E8J - CORONAMENTS 
E8J1 - CORONAMENTS DE PARETS AMB PECES CERÀMIQUES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E8J1A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació del remat superior d'una paret.  
S'han considerat els tipus de peces següents:  
- Peça ceràmica d'acabat fi o vidrada col·locada amb morter  
- Peça ceràmica d'elaboració manual col·locada amb morter  
- Obra ceràmica  
S'han considerat els tipus de morter següents per a la col·locació:  
- Morter mixt o de ciment  
- Morter adhesiu  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Replanteig de l'aresta de coronament 
- Col·locació de les peces 
- Segellat dels junts 
- Neteja del parament  
 

CONDICIONS GENERALS:  
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.  
Ha de tenir el color i la textura uniformes.  
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor prevista a la DT.  
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.  
Els junts han de ser estancs.  
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba immediatament a 
sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.  
En les peces amb trencaaigües o col·locades amb els cantells a escaire, aquests han de sobresortir respecte a 
l'acabat de la paret.  
Ha de tenir junts de dilatació necessaris per a garantir l'estabilitat de l'element, els quals ha de complir amb les 
especificacions del Plec de Condicions Tècniques corresponent.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Pendent (Façanes):  >= 10º  
Volada del trencaaigües:  >= 2 cm  
Distància entre junts de dilatació:  
- Pedra artificial, natural o morter de ciment:  <= cada dues peces 
- Ceràmica:  <= 2 m  
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Toleràncies d'execució:  
- Horitzontalitat:  ± 2 mm/m  
 

CORONAMENT DE PECES CERÀMIQUES:  
Amplària dels junts:  
- Rajola ceràmica d'acabat fi o vidriada:  3  6 mm 
- Rajola ceràmica manual:  5-10 mm 
- Maó:  10 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Amplària dels junts:  

- Rajola ceràmica:  ± 1 mm 
- Maó:  ± 2 mm  

 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C  
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja  
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de refer 
les parts afectades.  
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no 
absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha d'humitejar.  
Si la col·locació es amb morter adhesiu, el morter s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del 
fabricant.  
 

CORONAMENT AMB RAJOLA CERÀMICA D'ACABAT FI O VIDRIADA:  
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.  
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
E9 - PAVIMENTS 
E9F - PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
E9F5A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de paviment sobre suports.  
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:  
- Paviments formats per peces col·locades sobre suports.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
En paviments col·locats sobre suports:  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Replanteig dels suports 
- Col·locació dels suports 
- Col·locació de les peces del paviment  
 

CONDICIONS GENERALS:  
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i 
a les rasants previstes.  
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.  
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.  
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi 
paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements:  
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir 

una esfera de 15 mm de diàmetre  
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PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.  
Ha de resistir sense patir deformacions ni trencaments la càrrega deguda al seu ús, segons la classificació del 
paviment en funció de la càrrega límit, definida en la taula 1 de la norma UNE-EN 12825.  
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.  
Les rajoles han de formar una quadrícula alineada en les direccions que indiqui la DT. 
El paviment ha de tenir la superfície plana i els junts han de ser sense emmorterar. 
Les peces han d'estar recolzades sobre els suports situats en els encreuaments de la quadrícula. 
Ha de tenir el pendent especificat en el projecte.  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell:  ± 10 mm  
- Planor:  ± 6 mm/2 m  
- Gruix dels junts:  <= 3 mm  
- Pendent:  ± 0,5%  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  
S'ha de treballar a una temperatura ambient entre 5°C i 25°C quan es faci la col·locació sobre làmines asfàltiques. 
El replanteig requereix l'aprovació de la DF.  
Els suports no han de fer malbé els elements sobre els quals recolzen.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a 
obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors:  
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100%  
Paviments interiors:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  
* UNE-EN 12825:2002 Pavimentos elevados registrables  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
 

PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE SUPORTS  
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.  
- Replanteig dels suports  
- Col·locació dels suports.  
- Col·locació de les peces del paviment.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
- Inspecció visual del paviment acabat: junts, encontres amb altres paviments, etc. 
- Control de planor.  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució. 
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
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,ED15B871. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o polipropilè.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
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- Col·locació dels tubs 
- Fixació dels tubs 
- Col·locació d'accessoris 
- Execució d'unions necessàries  
 

CONDICIONS GENERALS:  
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra.  
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.  
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura i la resta de 
guiatge a intervals regulars.  
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.  
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.  
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.  
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut.  
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.  
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla.  
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de reparació i 
evitar la formació de condensacions.  
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament.  
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.  
Nombre d'abraçadores per tub:  >= 2  
Distància entre les abraçadores:  
- Baixant:  <= 15 vegades el diàmetre del baixant  
- Conducte de ventilació:  <= 150 cm  
Gruix del parament al que es subjecta el conducte:  
- Baixant:  >= 12 cm  
- Conducte de ventilació:  >= 9 cm  
Pendent del conducte de ventilació terciària:  >= 1 %  
Toleràncies d'execució:  
- Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.  
No s'han de manipular ni corbar els tubs.  
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials.  
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per 
connectar.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a 
col·locar.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les 
instruccions de la DF.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum 
i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.  
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF.  
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ED3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS 
ED31 - CAIXES SIFÒNIQUES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
ED31A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació de caixa sifònica de PVC encastada en el paviment.  
S'han considerat les caixes sifòniques següents:  
- Amb tapa i embellidor d'acer inoxidable  
- Amb reixeta d'acer inoxidable  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Comprovació del forat per a encastar la caixa sifònica i dels tubs corresponents 
- Col·locació de la caixa sifònica 
- Prova d'estanquitat de la caixa muntada  
 

CONDICIONS GENERALS:  
La caixa sifònica muntada ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lada.  
La caixa sifònica ha de quedar enrasada amb el paviment i ha de ser registrable i estanca al servei.  
Ha de quedar anivellada i fixada sòlidament al suport.  
La posició ha de ser la fixada a la DT.  
Connexió amb els ramals de desguàs:  h >= 20 mm 
Connexió amb el tub de sortida:  h >= 50 mm 
La connexió del tub de sortida a la baixant no ha de quedar a nivell inferior al de la boca de la caixa sifònica.  
No ha d'estar connectada a aparells sanitaris situats en un local diferent al de la seva instal·lació.  
No ha d'estar connectada al desguàs d'aigüeres, safareigs i aparells de bombeig.  
Distància de separació al baixant:  <= 2 m  
Toleràncies:  
- Posició:  ± 20 mm  
- Nivell:  ± 1 mm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No hi han condicions específiques del procés d'execució.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

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

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
ED35 - PERICONS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
ED353565. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic. S'han considerat els tipus següents:  
- Pericó 'in situ' amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades 

interiorment i amb tapa fixa o registrable. 
- Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat. 
- Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Pericó fabricat 'in situ':  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs 
- Arrebossat de les parets amb morter 
- Lliscat interior de les parets amb ciment 
- Col·locació de la tapa  
Pericó de formigó prefabricat:  
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament 
- Formació dels forats per a connexionat dels tubs 
- Acoblament dels tubs 
- Col·locació de la tapa  
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CONDICIONS GENERALS:  
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del calaix. Si la tapa 
és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior a 5 cm. Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt 
d'hermeticitat.  
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º. 
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.  
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.  
 

PERICÓ FABRICAT 'IN SITU':  
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.  
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.  
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.  
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha 
d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.  
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives. 
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada 
amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de ser llis, sense fissures o d'altres defectes.  
Els angles interiors han de ser arrodonits.  
Gruix de la solera: >= 10 cm  
Gruix de l'arrebossat:  >= 1 cm  
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics:  >= 1,5%  
Toleràncies d'execució:  
- Aplomat de les parets:  ± 10 mm 
- Planor de la fàbrica:  ± 10 mm/m 
- Planor de l'arrebossat:  ± 3 mm/m  
 

PERICONS PREFABRICATS:  
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst. 
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície. 
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.  
Toleràncies d'execució:  
- Escairat:  ±5 mm respecte el rectangle teòric  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

PERICÓ FABRICAT 'IN SITU':  
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.  
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.  
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 
70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.  
 

PERICONS PREFABRICATS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.  
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material.  
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les 
instruccions de la DF.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum 
i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig segons la normativa vigent.  
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.  
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho.  En 
cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat. 
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini 
la DF.  
 
K - PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI 
K1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ 
K12 - IMPLANTACIONS D'OBRA 
K121 - BASTIDES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K121A901,K121A902. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos el temps 
que estiguin muntats.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Muntatge i desmuntatge de bastida:  
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida 
- Col·locació de les plataformes de treball 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Desmuntatge i retirada de la bastida  
Muntatge i desmuntatge de pont penjant:  
- Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals 
- Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats 
- Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont 
- Col·locació de les plataformes de treball a terra 
- Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització 
- Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra 
- Desmuntatge i retirada de la bastida  
Lloguer de bastida o pont penjant:  
- Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat  
 

CONDICIONS GENERALS:  
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord amb la norma UNE 
76-502-90. 
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. Han de ser horitzontals. 
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa subministradora. 
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes horitzontals previstes 
al càlcul sense deformacions ni danys. 
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material i de 80 cm en 
altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm. 
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 mm d'alçada, 
un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm d'alçada a tocar de la plataforma. 
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la separació es igual o 
inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana. 
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, per tal de garantir la 
seguretat a la zona d'influència de la bastida. 
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o exterior, que compleixin 
les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997 'Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo' 
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) correspongui amb els 
supòsits de càlcul. 
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament senyalitzats i protegits. 
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:  
- Línies amb tensió => 66.000 V:  => 5 m 
- Línies amb tensió < 66.000 V:  => 3 m  
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de pluges, neu o vent, 
cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida. 
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Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no hi hagin superfícies 
lliscants a les plataformes de treball.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de serveis, 
especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, fixacions i 
proteccions col·locats.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

BASTIDA TUBULAR:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.  
 

PONT PENJANT:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción.  
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, cargas de 
proyecto y requisitos de seguridad.  
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de entibación 
de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.  
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro.  
 
K12C - PLATAFORMES MÒBILS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K12CA902,K12CA903. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics que formen una estructura per apuntalar un element vertical, així 
com lloguer diari de la bastida muntada, o lloguer de plataformes elevadores mòbils per a realització de treball en 
alçada.  
 

AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA:  
La plataforma elevadora ha d'estar sobre un paviment horitzontal, indeformable per la càrrega de la plataforma. 
La manipulació de la plataforma només la pot realitzar personal especialitzat que tingui formació específica del seu 
funcionament.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de serveis, 
especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc. 
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu. 
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat. 
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense arriostrar. 
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, fixacions i 
proteccions col·locats. 
La col·locació de les bastides s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador de les bastides ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han 
d'utilitzar. 
En el cas que els mòduls de la bastida hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta. 
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalamentent passin més de tres mesos, s'ha de fer una 
revisió periòdica total de conjunt.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

AMORTITZACIÓ DIÀRIA DE PLATAFORMA ELEVADORA:  
Amortització en forma de lloguer diari comptabilitzat en funció dels criteris definits i pactats prèviament amb 
l'empresa.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción.  
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales, medidas, cargas de 
proyecto y requisitos de seguridad.  
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y puntales de entibación 
de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.  
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de suministro.  
 
K15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K15QU160,K151A1K1. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidària, 
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 béns materials circumdants, 
susceptibles de protecció.  
S'han considerat els tipus de protecció següents:  
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:  

- Protecció de forats verticals amb vela de lona 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta 
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment  

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:  
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura 
- Barana de protecció a la coronació d'una excavació 
- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada 
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts 
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma 
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora  

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes  
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació 
- Anellat per a escales de ma 
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís  

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics  
- Pantalla de protecció front al vent 
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol  

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria  
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica  
 
CONDICIONS GENERALS:  
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors exposats a 
l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, 
exposats a aquests.  
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, posant en 
perill la seguretat de persones o bens.  
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els elements 
fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en 
tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC.  
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Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant del mateix. 
Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la 
realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.  
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s'hauran d'adoptar 
les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles.  
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin l'eficàcia 
de la seva funció.  
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, l'operació 
haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient.  
 
BARANES DE PROTECCIÓ:  
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la caiguda 
de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m.  
Ha d'estar constituïda per:  
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat 

perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.  
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element 
estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m.  
 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats amb el 
seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre 
de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no es 
dones un cop amb l'estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han d'estar 
fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres.  
 

PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:  
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles caigudes 
d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.  
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i al pes màxim 
previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una deformació que pugui 
afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades al risc que es 
vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers.  
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant i/o 
subministrador.  
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a l'operació a 
realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors.  
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un perill 
per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat l'activitat.  
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin de 
forma segura o fora de les zones perilloses.  
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus components, per tal 
de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant.  
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva o hauran de 
prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.  
 

BARANES DE PROTECCIÓ:  
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada mitjançant 
proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva.  
 

PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:  
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a una alçada de terra 
suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra 
(normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra).  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:  
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant 
tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a 
l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

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 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud 
en las obras de construcción.  
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
los lugares de trabajo.  
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.  
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y 
Cerámica.  
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la 
indústria de la construcción.  
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación  
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación.  
 
K1R - DESINFECCIONS, DESRATITZACIONS, ELIMINACIÓ DE PLANTES I MALES HERBES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K1RAA901,K1R7Z001,K1RAA902. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Aplicació de productes per a control de plagues, d'animals o insectes, eliminació de plantes i herbes i arrencada 
d'arbres.  
S'han considerat les operacions següents:  
- Aplicació de raticida a l'interior d'edificis  
- Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis  
- Arrencada d'arbre existent, de qualsevol tipus, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i 

manteniment de l'abocador. 
- Esbrossada de plantes i males herbes, en interiors i exteriors, amb mitjans manuals, per a una alçària de brossa 

de 150 cm, com a màxim i càrrega sobre camió o contenidor. 
- Neteja de plantes i herbes de parament vertical o superfície pavimentada, aplicació de tractament herbicida i 

càrrega sobre camió o contenidor.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Aplicació de raticida, d'insecticida o neteja de plantes i herbes amb herbicida:  
- Preparació del producte per a la seva aplicació 
- Aplicació del producte sobre les superfícies a tractar 
- Recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o contenidor  
Arrencada d'arbres:  
- Preparació de la zona de treball, amb protecció i senyalització dels espais afectats 
- Tala de les branques fins a deixar net el tronc 
- Tala del tronc, a ran de soca 
- Arrencada de la soca 
- Recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o contenidor  
Esbrossada de plantes i males herbes amb mitjans manuals:  
- Preparació de la zona de treball, amb protecció i senyalització dels espais afectats 
- Arrencada de les plantes i herbes 
- Recollida de la brossa generada i càrrega sobre camió o contenidor  
 

ARRENCADA D'ARBRES:  
No hi han d'haver restes de branques, fulles, tronc o soca. El forat de la soca ha d'estar ple de terra.  
 

APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA:  
S'ha d'aplicar complint rigorosament les especificacions descrites a l'etiqueta dels envasos del producte i en especial 
fent atenció als següents aspectes:  
- Toxicitat del producte i mesures de precaució 
- Cultius autoritzats 
- Termini de seguretat 
- Dosi d'aplicació 
- Problemes de toxicitat 
- Possibilitat de barreges 
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- Composició del producte 
- Data de caducitat  
Els tractaments herbicides s'han d'aplicar amb ruixadors a la distància adequada fins a humitejar tota la planta 
(tiges, gemes i la cara i revers de les fulles). 
Els tractaments insecticides a l'interior de l'edifici, cal fer-los garantint que no tindran accés les persones durant el 
període de seguretat indicat pel fabricant. 
Les bosses amb el producte raticida han no han d'estar en llocs a l'abast del públic. Si és necessari tractar espais 
amb accés de públic cal col·locar el producte dins de recipients protectors especials. 
La dosificació s'ha de fer amb precisió, sense excedir-se de les quantitats indicades pel fabricant. 
En finalitzar els tractaments, s'ha d'eliminar i recollir la brossa generada, (animals morts, herbes seques, etc.)  
 

ESBROSSADA DE PLANTES I MALES HERBES AMB MITJANS MANUALS:  
La zona tractada ha d'estar neta de plantes, herbes i brossa.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA:  
S'ha d'evitar que aquest producte entri en contacte amb la pell, els ulls o les vies respiratòries. S'ha d'anar protegit 
amb guants i, si l'aplicació és per sobre del cap, amb careta. 
S'ha d'utilitzar sempre que sigui possible, productes de categoria poc tòxica i seguint les indicacions de les Estacions 
d'Avisos Agrícoles. 
S'ha de llegir amb atenció les indicacions d'ús que figuren a les etiquetes dels envasos. 
L'obertura d'envasos i la manipulació dels productes, cal fer-les a l'aire lliure o en locals molt ventilats. 
S'ha d'utilitzar roba especial i els estris utilitzar-los únicament per aquest ús. 
En casos d'intoxicació és molt important acudir al metge i facilitar-li un envàs del producte amb etiqueta. 
S'ha d'aplicar a primera hora del matí o al final de la tarda. El producte no s'ha d'aplicar a ple sol o amb vent. 
No s'ha d'aplicar el tractament sobre arbusts, arbres fruiters i plantes quan estiguin en època de floració. 
En època de floració no s'han d'utilitzar productes perillosos per a les abelles. 
Si el producte és d'aplicació sobre la planta actuant per contacte caldrà mullar bé i uniformement tota la superfície 
foliar. 
Si el producte és d'aplicació sobre la planta actuant per traslocació, com els hormonals, caldrà complir la normativa 
específica i tenir en compte que per ser efectius necessiten que la planta estigui en creixement actiu i la 
temperatura ambient no sigui baixa. 
Si el pesticida és d'aplicació sobre del sòl s'ha de tenir en compte la composició i la humitat del sòl.  
 

ARRENCADA D'ARBRES O ESBROSSADA DE PLANTES I MALES HERBES, AMB MITJANS MANUALS:  
Cal senyalitzar els arbres i plantes que cal conservar, dins de la zona de treball. 
No s'han de malmetre les estructures o construccions existents. 
En tallar les branques i el tronc de l'arbre, cal verificar que no hi a cap línia elèctrica o de comunicacions que pugui 
ser afectada.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ARRENCADA D'ARBRES:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 

APLICACIÓ DE RATICIDA, D'INSECTICIDA O NETEJA DE PLANTES I HERBES AMB HERBICIDA O MITJANS MANUALS:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL:  
Orden de 9 de diciembre de 1975 por la que se reglamenta el uso de los productos fitosanitarios para prevenir 
daños a la fauna silvestre.  
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación tècnico-sanitaria para la 
Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas.  
Real Decreto 971/2014, de 21 de noviembre, por el que se regula el procedimiento de evaluación de productos 
fitosanitarios.  
 
CONTROL DE PLAGUES:  
DECRETO sobre fabricación y comercio de insecticidas anticriptogamicidas y material de aplicación.  
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de 
autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.  
Real Decreto 3349/1983, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la Reglamentación tècnico-sanitaria para la 
Fabricación, comercialización y utilización de Plaguicidas.  
Real Decreto 162/1991, de 8 de febrero por el que se modifica la reglamentación técnico sanitaria para la 
fabricación, comercialización y utilización de los plaguicidas.  



Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2 178 

 

Real Decreto 280/1994, de 18 de febrero, por el que se establece los Límites máximos de residuos de plaguicidas y 
su control en determinados productos de origen vegetal.  
 

CONTROL DE MALES HERBES:  
Real Decreto 2163/1994, de 4 de noviembre, por el que se implanta el sistema armonizado comunitario de 
autorización para comercializar y utilizar productos fitosanitarios.  
 
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K214A901,K2148L24. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre 
camió.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, 
classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició 
original.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Maçoneria 
- Obra ceràmica 
- Formigó en massa 
- Formigó armat 
- Fusta 
- Fosa 
- Acer 
- Morter  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatges:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició 
- Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
 

CONDICIONS GENERALS:  
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en 
funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, 
reutilització, eliminació en obra, etc.).  
DESMUNTATGE:  
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs 
escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
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S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on 
s'ha d'especificar, com a mínim:  
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix 
nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements 
resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, 
en el seu defecte, la DF.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones 
de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per 
acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport 
de productes de construcció.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ENDERROC D'EDIFICACIONS:  
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i 
els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
 

ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS, 
DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS, D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES 
O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:  
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.  
 

ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA 
DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:  
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.  
 

ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA 
CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE 
CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA DE FINESTRES TAPIADES:  
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.  
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:  
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
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K215 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K215A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb càrrega manual i 
mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.  
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.  
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, 
classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició 
original.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 
- Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de 

ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material i 

carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 
- Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament 
- Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de material 

per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor 
- Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega 

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

contenidor 
- Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat d'elements massissos, 

neteja del lloc de treball i retirada de runa 
- Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió 
- Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega 

manual de runes sobre camió 
- Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa 

sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o 

contenidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs o arrencades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  

Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
 

ENDERROC O ARRENCADA:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 
de què es disposin i de les condicions de transport.  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
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DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs 
escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del terra per elements de fusta. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix 
nivell.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements 
resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense que es 
produeixin esfondraments.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, 
en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per 
acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa 
encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.  
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar 
les operacions de demolició.  
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al 
Real Decret 396/2006.  
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines 
amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.  
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades.  
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en 
recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.  Aquests recipients han d'anar 
senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill. S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, 
de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:  
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar 
l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.  
 

ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, 
SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT, IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, 
ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:  
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  
 

ARRENCADA DE BONERA:  
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.  
 

ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:  
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud 
aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.  
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.  
 
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K2182231. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb càrrega 
manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització. 
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un 
abocador. 
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, 
classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició 
original. 
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans manuals i 

càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre 

camió o contenidor 
- Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i càrrega 

manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i carrega de 

runa sobre camió o contenidor 
- Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega manual de 

runa sobre camió o contenidor 
- Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o 

contenidor 
- Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior restauració i 

muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les amb paper d'arròs, cola natural i paper de 
bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 

- Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor 
- Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i carrega de 

runa sobre camió o contenidor  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enderrocs, repicat o arrencades:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.) 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
Desmuntatge:  
- Preparació de la zona de treball 
- Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal 
- Desmuntatge per parts, i classificació del material 
- Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec 
- Càrrega i transport de la runa a l'abocador  
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:  
- Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:  

- Degradació/fragilitat de l'element a tractar 
- Dificultat/complexitat del tractament a realitzar 
- Dificultat d'accès de l'element a tractar  

- Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:  
- Suma 0 a 3:  Grau de dificultat baix 
- Suma 4 a 6:  Grau de dificultat mitjà 
- Suma 7 a 9:  Grau de dificultat alt  
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ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans 
de què es disposin i de les condicions de transport.  
La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 

DESMUNTATGE:  
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original. 
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. 
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.  
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements 
resistents als que estiguin units, sense afectar la seva estabilitat.  
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.  
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.  
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, 
en el seu defecte, la DF.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.  
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.  
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.  
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions 
veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per 
acumulació de material.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de 
seguretat suficients.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:  
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.  
 

ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O 
CELS RASOS:  
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.  
 

DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:  
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones  
 
 
 
 
K22 - MOVIMENTS DE TERRES 
K222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K222A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans 
mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.  
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Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb 
utilització d'explosius.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la 

partida d'obra  
 

CONDICIONS GENERALS:  
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.  
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.  
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 
SPT > 50 sense rebot.  
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de 
ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.  
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.  
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini 
la DF.  
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.  
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.  
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.  
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.  
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.  
Toleràncies d'execució:  
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm  
- Planor:  ± 40 mm/m  
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm  
- Nivells:  ± 50 mm  
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2°  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.  
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.  
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.  
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures 
topogràfiques.  
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:  
- Amplària:  >= 4,5 m  
- Pendent:  

- Trams rectes:  <= 12% 
- Corbes:  <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6%  

- El talús ha de ser fixat per la DF.  
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de 
la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la 
capa de neteja.  
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.  
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de 
la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal 
que la sabata tingui un recolzament homogeni.  
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.  
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.  
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les 
especificacions fixades al seu plec de condicions.  
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:  
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball  
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.  
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S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.  
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.  
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.  
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir 
mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de 
l'excavació.  
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i 
avisar la DF.  
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.  
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport 
de productes de construcció.  
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.  
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de 
compacitat igual.  
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.  
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en 
els talussos.  
 

EXCAVACIÓ PER DAMES:  
L'ordre d'execució de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu defecte el que estableixi la DF.  
No es pot començar l'excavació d'un grup de dames si totes les dames del grup anterior no estan reblertes de 
formigó, i en condicions de suportar les empentes del terreny.  
 

EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS  
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la 
cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del 
terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions 
aprovades per la DF.  
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del 
material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.  
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una 
correcta execució de les obres.  
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han 
d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.  
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions 
relatives a excavacions, entibacions i voladures.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.  
 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75)  
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones.  
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera.  
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias 
relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera  
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K4 - ESTRUCTURES 
K44 - ESTRUCTURES D'ACER 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4445111. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant peces 
compostes.  
S'han considerat els elements següents:  
- Pilars  
- Elements d'ancoratge  
- Bigues  
- Biguetes  
- Llindes  
- Corretges  
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)  
- Platina d'acer per a reforç d'estructures, col·locada amb adhesiu  
S'han considerat els tipus de perfils següents:  
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, 

S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0, 

S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2  
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 

segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1  
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons 

EAE-2011, UNE-EN 10219-1  
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons EAE-2011, UNE-EN 

10025-2  
S'han considerat els acabats superficials següents:  
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant  
- Galvanitzat  
S'han considerat els tipus de col·locació següents:  
- Col·locació amb soldadura  
- Col·locació amb cargols  
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats  
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó amb resines epoxi de dos components  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig i marcat dels eixos  
- Col·locació i fixació provisional de la peça  
- Aplomat i anivellació definitius  
- Execució de les unions, en el seu cas  
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  
 

CONDICIONS GENERALS:  
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer modificacions sense autorització de 
la DF encara que suposin un increment de les característiques mecàniques.  
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.  
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i 
perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.  
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible desprès del muntatge. 
Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.  
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan aquesta no es 
dedueixi clarament de la seva forma.  
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar embalats i identificats 
adequadament.  
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.  
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb 
l'element que s'han d'unir.  
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.  
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols 
provisionals de muntatge.  
Toleràncies d'execució:  
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- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a l'article 80 de l'EAE. 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80 de l'EAE.   
 

PILARS:  
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per sota del nivell del 
formigó.  
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de ciment, beurades 
especials o formigó fi.  
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de líquids, gel, residus i de 
qualsevol material contaminant.  
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi completament reblert.  
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:  
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua 
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:1 
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no inferior a 1:2 o formigó fi  
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant.  
 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar seguint 
les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha 
de facilitar el muntatge i les inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.  
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament 
de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:  
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca  
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.  
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.  
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han 
d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.  
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent:  
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:  

- Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm  

- Diàmetre dels forats:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del PG3 i a l'article 76.2 de 

l'EAE  
- Posició dels forats:  

- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2 de l'EAE 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE  

 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.  
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.  
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha de 
ser equivalent a la del material base.  
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la corrossió.   
Els mètodes de protecció podran ser:  
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063. 
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461. 
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans 
d'iniciar els treballs en obra.  
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.  
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Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions permanents i procurant 
que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits en els punts de subjecció.  
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i muntatge 
experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.  
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després 
d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.  
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en contacte amb el terra 
i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.  
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la seguretat estructural en 
tot moment.  
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat, les càrregues provisionals 
de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.  
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins que l'avanç del 
muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.  
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no debilitin l'estructura ni 
disminueixin la seva capacitat de servei.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de forma involuntària.  
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura estigui deformada o 
sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o per càrregues provisionals de 
muntatge.  
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament després completar el 
cargolament.  
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben alineada, anivellada, 
aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin desplaçaments durant el muntatge o l'alineació 
posterior de la resta de l'estructura.  
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat superficial de l'estructura 
s'han de reparar amb procediments adequats.  
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es pugui dipositar l'aigua de 
forma permanent.  
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició ambiental.   
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura adequats aplicats sobre àrees 
que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.  
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el tractament de protecció 
després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.  
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els requisits addicionals 
de l'UNE-ENV 1090-2.  
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.  
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits addicionals de l'UNE-
ENV 1090-4.  
 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que 
proporcioni un acabat equivalent.  
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3 
del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.  
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats i 
posterior oxitall.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques particulars.  
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades i el 
contacte íntim de les peces d'unió.  
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al 'collat a 
tocar' sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels 
cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per 
als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat 
mínim, s'afluixin. El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  
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Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb netejadors químics. Després 
de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb cobertes impermeables.  
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi 
inspeccionat la unió.  
 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge, que ha d'incloure, com a 
mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de 
soldadura, limitacions a la soldadura discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces  
necessàries per la soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar, 
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les soldadures.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb experiència amb el tipus 
d'operació que supervisen.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de 
soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la 
soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius 
adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador. No 
s'han d'introduir soldadures addicionals.  
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components estructurals estiguin 
dintre de les toleràncies establertes.  
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar sense fer malbé les peces.  
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les 
soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.  
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona 
tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada 
component del metall base.  
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un 
raspall.  
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del 
DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE 
per a obres d'enginyeria civil.  
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la zona 
a soldar.  
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.  
 

PLATINA D'ACER PER A REFORÇ D'ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:  
El fabricant de l'adhesiu ha de garantir les característiques mecàniques de l'adhesiu, i la compatibilitat amb els 
materials que s'han d'unir. Ha de subministrar les instruccions d'utilització, indicant el procés d'elaboració de la 
mescla, el temps d'utilització i les temperatures a les que es pot utilitzar.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

PLATINA D'ACER PER A REFORÇ D'ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:  
m2 de superfície col·locada segons les especificacions de la DT 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls  
 

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE, ELEMENTS 
AUXILIARS:  
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:  
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- 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.  
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

OBRES D'EDIFICACIÓ:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  
 

OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:  
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).  
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75)  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control desenvolupat pel constructor, 
tant per als productes com per a l'execució.  
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:  
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix distintiu de qualitat 

reconegut. 
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut. 
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i del procés de 

soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.  
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de la seva fulla de 
subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la mateixa, aquesta serà rebutjada.  
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim quatre provetes, per part 
del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1 de l'EAE.  
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les dels plànols de taller , 
considerant-se les toleràncies al plec de condicions.  
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura, aquesta haurà de ser 
aprovada per la DF. 
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el muntatge al taller i a l'obra. 
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim: 
-Identificació del elements. 
-Situació dels eixos de simetria. 
-Situació de les zones de suport contigües. 
-Paral·lelisme d'ales i platabandes. 
-Perpendicularitat d'ales i ànimes. 
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes. 
-Contrafletxes. 
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements secundaris.   
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements elaborats al taller, i 
la documentació del subministrament. 
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta  serà aprovada per la DF, i com a 
mínim inclourà: 
-Memòria de muntatge. 
-Plànols de muntatge. 
-Programa d'inspecció.  
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment: 
-L'ordre de cada operació. 
-Eines utilitzades. 
-Qualificació del personal. 
-Traçabilitat del sistema.  
 
UNIONS SOLDADES:  
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat 77.4.2 de l'EAE.  
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.  
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la  EAE, el constructor realitzarà el assajos i probes necessàries 
per establir el mètode de soldadura més adient.   
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN 970. 
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o persona autoritzada per la 
DF.  
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UNIONS CARGOLADES:  
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols. 
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim establert.  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1 mm en cada metre, i no 
menor que 0,1 per mil en longituds majors.  
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del perfil i la línia recta definida 
entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro tesat.  
 

UNIONS SOLDADES:  
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.  
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels resultats de la inspecció visual 
realitzada i dels anàlisis anteriors.  
 

UNIONS CARGOLADES:  
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.  
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la implantació en obra. A 
més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben 
irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les 
oportunes actuacions segons el resultat.  
 

UNIONS SOLDADES:  
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per mètodes no destructius, es 
farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions Particulars de l'obra.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Inspecció visual de la unitat acabada.  
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o 
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
 

UNIONS SOLDADES:  
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en projecte i/o 
ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.  
Es controlaran tots els cordons de soldadura. 
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades amb anterioritat. 
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim: 
-Inspecció visual de tots els cordons. 
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE. 
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062 
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289. 
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290. 
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714. 
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517. 
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una radiografia addicional 
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15% del total de la longitud 
de les soldadures en angle. 
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i unions en T quan 
aquestes siguin a topar.  
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.  
 

UNIONS CARGOLADES:  
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a elements 
secundaris com rigiditzadors.   
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 

UNIONS SOLDADES:  
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.  
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.  
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats  
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K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
K459 - FORMIGONAT DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K459A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó 
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars 
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Sostres amb elements resistents industrialitzats  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
 

CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan 
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements 
adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense 
que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  
- Secció transversal (D: dimensió considerada):  

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:  
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
- Resta d'elements: ± 10 mm  

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Gruix de la capa de compressió:  
- Sobre biguetes:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment:  40 mm 
- Sobre peces d'entrebigat de poliestiré:  50 mm 
- Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g:  50 mm 
- Sobre lloses alveolars pretensades:  40 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:  

- Acabat reglejat mecànic:  ± 12 mm/3 m 
- Acabat mestrejat amb regla:  ± 8 mm/3 m 
- Acabat llis:  ± 5 mm/3 m 
- Acabat molt llis:  ± 3 mm/3 m  

- Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi 
que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament 
requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes 
condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició 
definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació 
completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 
formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho 
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera 
que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la 
forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es 
supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de 
l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de 
vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.  
 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:  
No es necessari la compactació del formigó.  
 

FORMIGÓ LLEUGER:  
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions consecutives dels 
vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó convencional 
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat. 
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin que el 
granulat s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert per la beurada  
 

SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:  
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó.  
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat  
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.  
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.  
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament.  
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha 
d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i d'altres elements del sostre.  
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En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en 
l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades 
prèviament i expressament per la DF.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de 

neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les 

dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la 

ferralla durant el formigonat.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions 

ambientals.  
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. 

Control de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució 
hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a 
assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions 

tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions 

específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que 
s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  

- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat 
de l'estructura.  

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació 
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les 
condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.  
 
K45D - FORMIGONAT DE MEMBRANES I VOLTES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K45DA901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó 
autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les 
prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars 
relacionades amb el formigonament i la cura del formigó.  
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S'han considerat els elements a formigonar següents:  
- Membranes i voltes  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Formigonament:  
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó  
 

CONDICIONS GENERALS:  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan 
referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.  
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques  
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements 
adherits.  
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense 
que es toquin entre elles.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos 
d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF.  
 

FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:  
Toleràncies d'execució:  
- Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals):  ± 20 mm  
- Secció transversal (D: dimensió considerada):  

- D <= 30 cm:  + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm:  + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D:  + 24 mm, - 20 mm  

- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:  
- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m 
- Resta d'elements: ± 10 mm  

Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

FORMIGONAMENT:  
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi 
que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament 
requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes 
condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició 
definitiva.  
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes 
inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació.  
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació 
completa de la massa  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 
formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho 
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
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La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera 
que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la 
forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es 
supervisi per la DF.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de 
l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL:  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de 
vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

FORMIGONAMENT:  
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades 
prèviament i expressament per la DF.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.  
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de 

neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.  
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.  
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les 

dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els encofrats, abans de formigonar.  
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la 

ferralla durant el formigonat.  
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions 

ambientals.  
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.  
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. 

Control de l'element construït de l'EHE-08.  
- Assaigs d'informació complementària.  
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució 
hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a 
assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:  
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions 

tècniques particulars.  
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes condicions 

específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que 
s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.  
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- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat 
de l'estructura.  

 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació 
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les 
condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.  
 
K4C - APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4C5U002,K4C9A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Muntatge i desmuntatge d'apuntalaments d'elements construïts.  
 S'han considerat els elements següents:  
- Muntatge i desmuntatge d'estintolament de buit de pas mitjançant creu de Sant Andreu feta amb taulons i 

formada per solera, puntals i sotapont superior tornapuntat en les dues diagonals, elaborada en obra  
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga o llinda amb puntal metàl·lic telescòpic i tauló  
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de biga amb puntal tubular metàl·lic de 3 tubs  
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de revoltó amb cindri de fusta amb puntal metàl·lic i tauló  
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament d'arc amb cindri de fusta recolzat sobre puntals metàl·lics i taulons  
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta plana o nervada amb cindri de fusta elaborat a l'obra amb 

fusta  
- Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o llosa d'escala, amb puntal metàl·lic i tauló  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'apuntalament 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament 
- Falcat i tesat dels puntals 
- Desmuntatge i retirada dels apuntalaments i de tot el material auxiliar, un cop la peça estructural estigui en 

disposició de suportar els esforços  
 

CONDICIONS GENERALS:  
Els elements que formen l'apuntalament i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a 
suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials les accions estàtiques i dinàmiques a les que es veuran 
sotmesos.  
L'apuntalament ha de repartir de manera uniforme la pressió sobre la superfície de l'element apuntalat.  
En cap cas s'han de produir desplaçaments dels elements apuntalats per un excés de pressió.  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desmuntatge fàcil, que s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
Abans de començar a fer treballar l'apuntalament, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit.  
El nombre de puntals de suport de l'apuntalament i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han 
d'anar degudament travats en tots dos sentits.  
Cap element d'obra podrà ser desapuntalat sense l'autorització de la DF.  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'apuntalament:  
- Moviments locals:  <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum):  <= L/1000  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

La col·locació dels apuntalaments s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han 
d'utilitzar.  
En el cas que els apuntalaments o cindris hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'apuntalament i el desapuntalament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió 
periòdica del mateix. 
El desapuntalament de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ESTINTOLAMENT DE BUIT DE PAS, APUNTALAMENT DE REVOLTÓ AMB CINDRI D'1,5 M, APUNTALAMENT D'ARC:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 

APUNTALAMENT DE BIGA, APUNTALAMENT DE LLINDA:  
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m de llargària realment apuntalada executada segons les especificacions de la DT.  
 

APUNTALAMENT DE VOLTA, APUNTALAMENT DE SOSTRE, APUNTALAMENT DE LLOSA D'ESCALA:  
m2 de superfície realment apuntalada segons les especificacions de la DT 
La superfície de l'apuntalament de les voltes nervades es mesura tenint en compte el desenvolupament del perfil 
necessari per a salvar el nervis els i elements sobresortits del pla de la volta. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
K4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS 
K4DA - ENCOFRATS PER A SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4DAA901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on 
s'abocarà el formigó.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar  
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.  
 

CONDICIONS GENERALS:  
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:  
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..  
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els 
requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament i desmantellament.  
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec 
de condicions tècniques.  
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les 
toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i 
dinàmiques que  comporta el seu formigonament i compactació.  
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF 
certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció 
amb els àlcalis del ciment   
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha 
d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.  
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de 
formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.  
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels 
possibles efectes sobre el formigó  
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de 
silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.  
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:  
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó  
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.  
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.  
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.  
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El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar 
degudament travats en tots dos sentits.  
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals 
produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents procediments:  
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 

2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients  
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.  
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.  
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si 
durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres causes que puguin alterar el procediment 
normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han 
de retirar abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.  
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.  
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar 
d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació que determinin la resistència real del 
formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.  
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la 
DF.  
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.  
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba 
sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de poder avaluar el seu comportament 
durant l'execució  
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat 
del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o 
deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient  
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:  
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm  
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000  
- Planor:  

- Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
- Per a revestir: ± 15 mm/m  

Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:  
 

Tipus d’acer Replanteig eixos Dimensions Aplomat Horitzontalitat Parcial Total 

Rases i pous + 20 mm + 50 mm 30 mm + 10 mm - + 60 mm 

Murs + 20 mm + 50 mm + 20 mm + 20 mm + 50 mm - 

Riostres + 20 mm + 50 mm + 20 mm + 10 mm - - 

Basaments + 20 mm + 50 mm + 10 mm + 10 mm - - 

Enceps + 20 mm + 50 mm + 20 mm + 10 mm - - 

Pilars + 20 mm + 40 mm + 10 mm + 10 mm - - 

Bigues + 10 mm + 30 mm + 0,5 mm + 2 mm - - 

Llindes - - + 10 mm + 5 mm - - 

Cèrcols - - + 10 mm + 5 mm - - 

Sostres + 5 mm + 50 mm - - - - 

Lloses - + 50 mm - 40 mm + 2 % + 30 mm + 60 mm 

Menbranes - + 30 mm - - - - 

Estreps - + 50 mm + 10 mm + 10 mm - - 
 

MOTLLES RECUPERABLES:  
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de 
l'estructura.  
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.  
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.  
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.  
 

FORMIGÓ PRETENSAT:  
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es 
mantinguin normals als ancoratges.  
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la 
distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.  
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de 
les armadures.  
 

FORMIGÓ VIST:  
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni 
irregularitats.  
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S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a 
que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.  
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua 
continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del 
conjunt  
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.  
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.  
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han 
d'utilitzar.  
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels 
mateixos que no sigui portant de l'estructura.  
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, 
deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma correcta.  
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de 
l'encofrat, abans de formigonar.  
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.  
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre 
durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat cada element.  
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.  
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a 
suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.  
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure 
moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les articulacions.  
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.  
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals 
als sostres.  
 

ELEMENTS VERTICALS:  
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.  
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. 
Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es 
tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.  
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa 
més gran de 10.  
 

ELEMENTS HORITZONTALS:  
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa 
necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta 
contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.  
Es realitzarà un estudi particular de l'apuntalament, que figurarà al projecte de l'estructura si:  
- Pes propi dels sostres > 5 kN/m² 
- Alçària dels puntals > 3,5 m  
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. 
Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no assentaran.  
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars  
En sostres de biguetes armades s'han de col·locar els apuntalats anivellats amb els recolzaments i sobre aquests 
s'han de col·locar les biguetes  
En sostres de biguetes pretensades s'han de col·locar les biguetes i s'han d'ajustar tot seguit els apuntalats  
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill  
Els sotaponts es col·locaran a les distàncies indicades als plànols d'execució del sostre d'acord amb l'apartat 59.2. de 
l'EHE-08   
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres 
parts de l'estructura executades amb anterioritat.  
En sostres unidireccionals l'ordre de retirada dels puntals serà des del centre del buit cap als extrems, en voladius 
des de la volada cap al recolçament  
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.  
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Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements 
d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres sistemes, així com la recollida, neteja i 
condicionament dels elements utilitzats.  
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En 
cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NORMATIVA GENERAL:  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes (PG 3/75)  
 
K4F - ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 
K4F6 - VOLTES I REVOLTONS D'OBRA DE FÀBRICA DE CERÀMICA 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4F6A901,K4F6A902,K4F6A903. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Execució d'estructures amb maons ceràmics.  
S'han considerat els elements estructurals següents:  
- Voltes  
- Voltes d'escala  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Arcs, voltes i llindes:  
- Col·locació de les plantilles o dels cindris que han de servir de guia 
- Col·locació de les peces humitejant-les 
- Repàs dels junts i neteja de l'element si ha de quedar vist 
- Protecció de l'element enfront accions mecàniques no previstes en el càlcul 
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 
- Protecció de l'obra de fàbrica de cops, rascades i esquitxades de morter  
 

CONDICIONS GENERALS:  
Ha de ser estable i resistent.  
Ha de tenir la forma indicada a la DT.  
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en 
especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció 
de les classes d'exposició.  
No ha de tenir esquerdes.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
 

VOLTA O DOBLAT DE VOLTA:  
Els recolzaments han de resistir les empentes verticals i les horitzontals que transmeti la volta.  
Quan la volta és de maó de pla els maons han d'estar col·locats de pla, tangencialment a la corba de l'intradós.  
Quan la volta és de plec de llibre els maons han d'estar col·locats perpendicularment a la corba de l'intradós.  
Els junts que formen les directrius de la volta han de ser rectes i continus, i els junts normals a les directrius han de 
ser a trencajunt.  
En la volta d'escala, el primer tram ha de carregar sobre el massissat dels tres primers esglaons.  
La secció transversal ha de tenir forma arquejada, amb l'aresta exterior aixecada 5 cm respecte de la interior.  
Si la volta carrega sobre els murs laterals, ha d'estar encastada en una regata de fondària >= 2 cm.  
El doblat ha de quedar recolzat en les mateixes regates o cornises d'elements resistents que el senzillat.  
Les filades de doblat han d'estar desplaçades de les del senzillat, de manera que les peces quedin col·locades a 
trencajunt.  
Entre els dos fulls cal que hi hagi una capa uniforme de morter.  
Si la volta es recolza sobre una altra volta, ho ha de fer sobre el segon full d'aquesta.  
Les interseccions de voltes s'han de fer passant filades alternatives de cada volta i els angles i arestes han de ser 
continus.  
L'intradós ha d'estar rejuntat i sense rebaves.  
La vora lliure no ha de tenir irregularitats, com és ara dents de serra.  
Gruix dels junts:  8 - 15 mm  
Gruix de la capa intermèdia de morter: 10 - 15 mm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig de la directriu i de la generatriu: ± 10 mm  
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- Nivells d'arrencada, acord i clau: ± 10 mm  
- Gruix dels junts: ± 2 mm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, 
s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.  
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.  
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, esglaonada, sempre 
que sigui possible, si no és així, s'ha de fer deixant alternativament, filades entrants i sortints.  
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del 
temps màxim establert.  
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.  
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins 
que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.  
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i 
tornar-la a col·locar.  
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts.  
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient.  
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els 
materials.  
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques 
desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).  
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, 
de l'execució de l'obra o d'altres.  
 

ARC I VOLTA:  
S'ha de fer sense interrupcions i per simetria. La clau és el darrer maó que s'ha de col·locar.  
Només es poden tallar peces en arestes i acords; la resta s'han de col·locar senceres.  
El doblat s'ha de fer immediatament després d'acabar el primer full, sempre de baix a dalt, havent regat i estenent 
alhora la capa intermèdia de morter.  
Abans de fer el doblat s'han d'eliminar les rebaves dels junts del senzillat.  
No s'ha de descindrar sense l'autorització de la DF El descindrament s'ha de fer de manera lenta i uniforme.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

VOLTA O DOBLAT DE VOLTA:  
m2 de superfície de volta, amidada per l'intradós, executada segons les especificacions de la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
K4FR - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4FR14F2. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica, com ara parets, voltes o arcs.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Grapa amb armadura d'acer en barres, per a cosit estàtic d'obra de fàbrica, col·locada en l'orifici practicat en 

l'obra i reblert amb injecció de morter 
- Reparació de fissures en obra de fàbrica, previ repicat i sanejament d'elements solts i segellat amb morter 
- Reparació d'element de pedra amb falcat de la peça despresa, injectat de resines epoxi i rejuntat amb morter 
- Restitució de volum, d'element de pedra amb morter, armat amb xarxa de filferro 
- Reparació amb reposició de peces 
- Segellat d'esquerda amb injecció d'adhesiu de resines epoxi o de morter  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Grapat:  
- Neteja i preparació de la zona a grapar 
- Replanteig de la posició de les grapes 
- Perforació dels ancoratges 
- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats 
- Col·locació de la grapa, recollida del morter sobrant, i falcat provisional 
- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments  
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GRAPAT:  
Les grapes han d'estar disposades simètricament respecte a l'esquerda, als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, 
els que determini la DF.  
Si es possible, cal evitar que els extrems de les grapes estiguin a una mateixa alineació, per evitar una nova línia de 
fractura.  
Els extrems de les grapes han d'estar fixats a les peces. Mai als junts.  
Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diàmetre igual al doble de la barra utilitzada.  
El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter elàstic.  
Els extrems doblegats de les grapes han d'estar completament introduïts al forat. La grapa ha d'estar enrasada amb 
el parament. 
Si la grapa no és d'acer inoxidable, ha d'estar recoberta amb dues capes de pintura antioxidant.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, 
s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.  
 

GRAPAT, REPARACIÓ DE FISSURES, SEGELLAT D'ESQUERDA, REPARACIÓ AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM:  
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del 
temps màxim establert.  
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

GRAPAT, REPARACIÓ DE PEÇA DESPRESA O ATIRANTAT D'ARC:  
Unitat de quantitat realment executada d'acord amb la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
K4G - ESTRUCTURES DE MAÇONERIA 
K4GR - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE MAÇONERIA 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4GRS3CD. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica, com ara parets, voltes o arcs.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Grapa amb armadura d'acer en barres, per a cosit estàtic d'obra de fàbrica, col·locada en l'orifici practicat en 

l'obra i reblert amb injecció de morter 
- Reparació de fissures en obra de fàbrica, previ repicat i sanejament d'elements solts i segellat amb morter 
- Reparació d'element de pedra amb falcat de la peça despresa, injectat de resines epoxi i rejuntat amb morter 
- Restitució de volum, d'element de pedra amb morter, armat amb xarxa de filferro 
- Reparació amb reposició de peces 
- Segellat d'esquerda amb injecció d'adhesiu de resines epoxi o de morter  
- Repicat puntual d'element estructural d'obra ceràmica amb mitjans manuals 
- Atirantat d'arc d'obra ceràmica amb tensor d'acer subjectat a l'obra amb plaques de repartiment i reblert de 

morter entre parament i placa  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Grapat:  
- Neteja i preparació de la zona a grapar 
- Replanteig de la posició de les grapes 
- Perforació dels ancoratges 
- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats 
- Col·locació de la grapa, recollida del morter sobrant, i falcat provisional 
- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments  
Reparació de fissures:  
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja dels junts 
- Segellat de les fissures i els junts amb morter mixt 
- Retirada de la runa  
Reparació de peça despresa:  
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- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos 
- Falcat de la peça, fins retornar-la a la posició original 
- Injecció de la resina epoxi 
- Rejuntat de les peces amb morter  
Restitució de volum amb morter armat amb filferro:  
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos 
- Extracció de les sals solubles de la pedra i aplicació del consolidant, en el seu cas 
- Fixació dels claus i col·locació l'armadura 
- Reconstrucció del volum, amb morter de dos components, per capes, o amb morter mixt 
- Tractament superficial d'acabat  
Segellat d'esquerda, o d'esquerda i fissures:  
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja de l'esquerda 
- Preparació del pla d'injecció, amb determinació dels llocs on col·locar els broquets i els testimonis de sortida, i 

l'ordre d'injecció 
- Col·locació dels broquets, i obturació superficial de l'esquerda 
- Rentat amb aigua a pressió de l'esquerda 
- Injecció del morter, segons l'ordre establert 
- Retirada dels broquets i la runa  
Repicat puntual:  
- Neteja i preparació de la zona a tractar 
- Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja dels junts 
- Retirada de la runa  
 

GRAPAT:  
Les grapes han d'estar disposades simètricament respecte a l'esquerda, als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, 
els que determini la DF. Si es possible, cal evitar que els extrems de les grapes estiguin a una mateixa alineació, per 
evitar una nova línia de fractura.  
Els extrems de les grapes han d'estar fixats a les peces. Mai als junts.  
Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diàmetre igual al doble de la barra utilitzada.  
El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter elàstic.  
Els extrems doblegats de les grapes han d'estar completament introduïts al forat. La grapa ha d'estar enrasada amb 
el parament. 
Si la grapa no és d'acer inoxidable, ha d'estar recoberta amb dues capes de pintura antioxidant.  
 

REPARACIÓ DE FISSURES:  
Al parament no hi han d'haver elements despresos o inestables.  
Els junts i les fissures han d'estar reblerts amb morter.  
 

REPARACIÓ AMB FALCAT DE LA PEDRA DESPRESA:  
L'element reparat, ha de ser capaç de resistir les càrregues a les que està sotmès, sense deformacions.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
Al parament no hi ha d'haver restes de morter o beurada.  
 

REPARACIÓ LINEAL O SUPERFICIAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM:  
La peça reparada ha de tenir la forma i acabat superficial indicats a la DT, o la que indiqui expressament la DF.  
El morter de reparació ha d'estar ben adherit, sense fissures o bosses. 
S'han de mantenir els junts existents. 
No han de quedar vistes les armadures ni els elements de fixació d'aquestes.  
No hi han d'haver taques de sals a la pedra. 
El color de la pedra no s'ha de modificar amb el tractament d'acabat.  
 

SEGELLAT D'ESQUERDA, O D'ESQUERDA I FISSURES:  
L'esquerda ha d'estar plena en tota la seva fondària. 
El reblert de l'esquerda no ha de sobresortir del pla del parament.  
Al parament no hi ha d'haver restes de morter o beurada.  
 
REPARACIÓ D'ESQUERDA I REPICAT PUNTUAL:  
Al parament no hi han d'haver elements despresos o inestables.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, 
s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.  
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.  
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GRAPAT, REPARACIÓ DE FISSURES, SEGELLAT D'ESQUERDA, REPARACIÓ AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM:  
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del 
temps màxim establert.  
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

GRAPAT, REPARACIÓ DE PEÇA DESPRESA O ATIRANTAT D'ARC:  
Unitat de quantitat realment executada d'acord amb la DT.  
 

SEGELLAT D'ESQUERDES I FISSURES, REPARACIÓ SUPERFICIAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM, REPARACIÓ DE 
FISSURES AMIDAT EN M2:  
m2 de superfície realment reparada, executada d'acord amb la DT.  
 

REPARACIÓ DE FISSURES AMIDAT EN M:  
m de llargària reparada segons les especificacions de la DT.  
 

SEGELLAT D'ESQUERDA O REPARACIÓ LINIAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM:  
m de llargària, mesurat per la cara exterior de la paret, reparada d'acord amb la DT.  
 

REPARACIÓ AMB REPOSICIÓ DE PECES EN FÀBRICA DE PEDRA O BRANCAL:  
m3 de volum realment executat d'acord amb la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.  
 
K4S - REFORÇ D'ESTRUCTURES 
K4S1 - REFORÇ DE SOSTRES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4S1A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reforç o substitució funcional d'elements estructurals lineals horitzontals, bigues o biguetes, amb perfils, utilitzats 
directament o formant peces compostes.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball  
- Replanteig i marcat dels eixos  
- Col·locació i fixació provisional de la peça  
- Aplomat i anivellació definitius  
- Execució de les unions, en el seu cas  
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells  
 

CONDICIONS GENERALS:  
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.  
Ha de quedar horitzontal.  
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i 
perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.  
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.  
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.  
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb 
l'element que s'han d'unir.  
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.  
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  
L'espai entre la peça nova i el sostre a reforçar ha d'estat reblert amb morter.  
Toleràncies d'execució:  
- Llargària de l'element:  

- D'1 m, com a màxim: ± 2 mm 
- D'1 a 3 m: ± 3 mm 
- De 3 a 6 m: ± 4 mm 
- De 6 a 10 m: ± 5 mm 
- De 10 a 15 m: ± 6 mm  

- Aplomat (D= cantell):  <= D/250  
- Tolerància total (suma de les toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural): <= 15 mm  
 

ELEMENTS D'ANCORATGE:  
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Toleràncies d'execució:  
- Planor:  ± 0,2%  
- Dimensions plaques d'ancoratge:  ± 2%  
- Separació entre barres d'ancoratge:  ± 2%  
- Alineació entre barres d'ancoratge:  ± 2 mm  
- Alineació:  ± 2 mm/m  
 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE  
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes, i ha 
de facilitar el muntatge i les inspeccions.  
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.  
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.  
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  
Toleràncies d'execució:  
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:  

- Si s'utilitzen cargols no pretesats:  2 mm 
- Si s'utilitzen cargols pretesats:  1 mm  

- Diàmetre i posició dels forats:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A  
 

COL·LOCACIÓ 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.  
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, 
fissura, inclusió d'escòria o porus.  
La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures continues de penetració complerta.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans 
d'iniciar els treballs en obra.  
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els 
treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.  
El muntatge s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant del sistema. Si el sistema te un DIT concedit, 
s'hauran de seguir les seves instruccions.  
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després 
d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada 
unió coincideix exactament amb la posició definitiva.  
Cal eliminar tots els elements de recobriment del sostre, i netejar la biga o bigueta a reforçar d'elements inestables. 
Cal desviar les instal·lacions que puguin interferir en el procés de muntatge. 
Al parament on s'han d'ancorar els recolzaments, s'han d'eliminar els revestiments (guixos, morters, etc.). 
Si cal, s'ha d'apuntalar el sostre a reforçar, s'ha de fer tenint en compte el descens de càrregues a les plantes 
inferiors. 
Els recolzaments s'han de fixar al parament seguint les instruccions del fabricant del sistema. 
Els morters de reblert s'han de barrejar amb les proporcions indicades a les seves instruccions, i s'ha d'utilitzar 
avanç del temps màxim.  
Quan es faci necessari tesar alguns elements de l'estructura abans de posar-la en servei, s'indicarà en els Plànols i 
Plec de Condicions Tècniques Particulars la forma en què s'ha fet i els medis de comprovació i mesura.  
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, 
segons les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra.  
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la 
segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del 
muntatge.  
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  
 

COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:  
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que 
proporcioni un acabat equivalent.  
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més peces.  
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.  
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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.  
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al 'collat a 
tocar' sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant pels 
cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .  
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat per 
als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.  
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat 
mínim, s'afluixin.  
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:  
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode convinat.  
 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de 
soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la 
soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un 
raspall.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  
L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del 
DB-SE A.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària realment executat, mesurat entre les cares exteriors de les platines de recolzament  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  
 
K4S5 - REFORÇ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4S5A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Reforç d'elements estructurals de formigó armat amb perfils normalitzats d'acer, o làmines de resines epoxi 
armades amb fibra de carboni, i recrescuts de formigó. 
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Reforç de pilar amb perfils laminats d'acer sèrie L a les cantonades i empressillat amb planxa, prèvia neteja i 

sanejament de les arestes i dels perfils i fixats amb adhesiu de resines epoxi. 
- Reforç de base i cap de pilar amb cèrcol perimetral de perfils laminats d'acer sèrie L units entre sí amb 

soldadura i reblert de l'espai entre el formigó i l'acer amb injeccions de resina epoxi 
- Reforç d'elements de formigó mitjançant platabanda d'acer laminat, col·locada adherida amb adhesiu de 

resines epoxi, amb apuntalament de la platabanda amb puntals telescòpics i llates de fusta 
- Reforç d'estructures amb làmines de resines epoxi amb fibres de carboni, adherides amb adhesiu epoxi 
- Recrescut del gruix de pilar amb una capa de 5 cm de gruix de formigó, col·locat manualment des del sostre de 

la planta superior per orificis fets prèviament, prèvia aplicació d'un adhesiu de resines epoxi.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  



Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2 208 

 

Reforç de pilar de formigó amb perfils laminats d'acer:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels reforços i dels empressillats 
- Neteja de la superfície de formigó i aplicació de la resina 
- Col·locació i fixació provisional de les peces de cantonada 
- Col·locació dels empressillats i execució de les unions 
- Neteja de les restes d'adhesiu  
Reforç de base i cap de pilar de formigó amb perfils laminats d'acer:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels reforços 
- Neteja de la superfície de formigó i aplicació de la resina 
- Col·locació i fixació provisional de les peces de cantonada 
- Execució de les unions 
- Reblert per injecció de resines epoxi de l'espai entre el terra o el sostre i el perfil L 
- Neteja de les restes d'adhesiu  
Reforç d'estructures de formigó amb platabandes d'acer:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels reforços 
- Neteja de la superfície de formigó i aplicació de la resina 
- Col·locació i fixació provisional de les peces 
- Aplicació de pressió sobre la platabanda 
- Neteja de les restes d'adhesiu  
Reforç d'estructures de formigó amb làmines de resines epoxi i fibra de carboni:  
- Preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels reforços 
- Neteja de la superfície de formigó i aplicació de resina 
- Saturació del laminat amb resines epoxi 
- Col·locació del laminat pressionant amb un rodet 
- Neteja de les restes d'adhesiu  
Recrescut gruix pilar:  
- Preparació de la zona de treball 
- Neteja de la superfície de formigó i aplicació de resina 
- Abocat del formigó, i compactat ( l'encofrat i les perforacions no son objecte d'aquesta unitat d'obra) 
- Neteja de les restes de formigó  
 

REFORÇ DE PILAR, AMB PERFILS LAMINATS D'ACER O REFORÇ DE BASE I CAP DE PILAR, AMB PERFILS LAMINATS 
D'ACER O REFORÇ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB PLATABANDES D'ACER:  
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.  
L'orientació dels reforços del pilar han de coincidir amb les indicacions de la DT.  
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.  
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions, tipus d'acer i 
perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.  
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.  
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està galvanitzat.  
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que dificultin el contacte amb 
l'element que s'han d'unir.  
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el recobriment del zenc.  
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a 150 mm, ja sigui osca, 
fissura, inclusió d'escòria o porus.  
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.  
No es permet reomplir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar cargols 
provisionals de muntatge.  
Toleràncies d'execució:  
- En obres d'edificació:  Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A 
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3  
 
REFORÇ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB LÀMINES DE RESINES EPOXI I FIBRA DE CARBONI:  
Els reforços han d'estar als llocs indicats a la DT, i han de tenir les dimensions especificades a la mateixa. 
No hi ha d'haver bosses d'aire a sota de les làmines. Han d'estar adherides en tota la seva superfície al formigó. 
La làmina de reforç ha d'estar completament impregnada de resina per la cara exterior. 
No hi ha d'haver taques ni regalims de resina a la superfície del formigó. 
Amplada de cada banda de reforç:  50 mm 
Gruix del reforç:  1,2 mm  
 

RECRESCUT DEL GRUIX DE PILAR DE FORMIGÓ:  
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El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.  
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni 
d'altres.  
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la DF.  
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.  
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements 
adherits.  
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08  
Toleràncies d'execució:  
- Consistència (plàstica):  ± 1 cm  
- Verticalitat (H alçària del punt considerat) H <= 6 m:  ± 24 mm 
- Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:  

- Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist:  ± 6 mm/3 m  
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.  
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

REFORÇ DE PILAR, AMB PERFILS LAMINATS D'ACER O REFORÇ DE BASE I CAP DE PILAR, AMB PERFILS LAMINATS 
D'ACER O REFORÇ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ AMB PLATABANDES D'ACER:  
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats per la DF abans 
d'iniciar els treballs en obra.  
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els 
treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els plànols de taller.  
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després 
d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser substituïda.  
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.  
No s'han de començar les unions de muntatge fins que no s'hagi comprovat que la posició dels elements de cada 
unió coincideix exactament amb la posició definitiva.  
Els elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de 
desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es prohibeix desprendre'ls a cops.  
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, 
segons les especificacions de la DF, que ha de complir les condicions fixades a la seva partida d'obra.  
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la 
segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del 
muntatge.  
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.  
 

COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:  
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:  
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors  
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la neu.  
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de 
soldadura i que estan lliures de fissures.  
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de la 
soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.  
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.  
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un 
raspall.  
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.  
L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del 
DB-SE A.  
 

COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:  
El suport on s'ha d'aplicar el reforç ha d'estar net, sec, sense greixos, olis o partícules despreses. 
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El suport ha de tenir més de 6 setmanes de vida. 
La temperatura del suport i la temperatura ambient ha d'estar entre 10ºC i 30ºC. 
S'ha de netejar de pols amb una màquina industrial.  
Si la superfície a reforçar es irregular o te forats, s'ha de regularitzar prèviament amb un morter de reparació amb 
capacitat estructural. La irregularitat màxima ha de ser menor a 5 mm. 
S'ha d'aplicar en primer lloc una capa de resina epoxi de dos components, d'1 mm sobre el suport, al lloc on s'ha de 
fer el reforç, aplicar a l'element de reforç una capa d'1 a 2 mm de gruix, del mateix producte, i col·locar-ho sobre el 
parament, pressionant fins que flueixi per totes les vores l'adhesiu, i no restin bosses d'aire ocluit.  
Tot el procés s'ha de fer dins dels temps indicats pel fabricant del adhesiu, en funció de la temperatura ambient.  
 

RECRESCUT DEL GRUIX DE PILAR DE FORMIGÓ:  
Abans de formigonar, cal aplicar un adhesiu de tipus epoxi a la superfície del formigó, que actuï com a pont d'unió 
del formigó nou i el vell. 
L'abocada del formigó s'ha de fer abans de que l'adhesiu perdi la seva eficàcia.  
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.  
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.  
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi 
que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament 
requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes 
condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.  
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.  
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.  
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició 
definitiva.  
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al 
formigonament.  
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho 
cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.  
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.  
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.  
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera 
que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.  
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. 
Alhora s'ha de vibrar enèrgicament.  
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la 
forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.  
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.  
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.  
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al 
descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius.  
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.  
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es 
supervisi per la DF.  
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de 
vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin disgregacions.  
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.  
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.  
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de 
l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08.  
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

REFORÇ DE PILAR DE FORMIGÓ  AMB PERFILS LAMINATS SERIE L A LES CANTONADES, O REFORÇ D'ESTRUCTURES 
AMB LÀMINES DE RESINES EPOXI I FIBRA DE CARBONI, O RECRESCUT DEL GRUIX DE PILARS:  
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.  
 

REFORÇ DE BASE I CAP DE PILAR AMB PERFILS L:  
Unitat de pilar reforçat al cap i a la base, executat d'acord amb la DT.  
 

REFORÇ D'ELEMENTS DE FORMIGÓ AMB PLATABANDES D'ACER LAMINAT:  
m2 de superfície realment executat d'acord amb la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A.  
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).  
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* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.  
 
K4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K4ZWA901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica ceràmica, com ara parets, voltes o arcs.  
S'han considerat les unitats d'obra següents:  
- Ancoratge sobre fàbrica de pedra, mitjançant rodó d'acer inoxidable o bronze, introduït en el forat practicat 

sobre el suport i reblert posterior amb resina epoxi 
- Ancoratge amb tac d'acer inoxidable, volandera i femella, sobre suport d'obra ceràmica formigó o pedra 
- Ancoratge amb tac químic amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable i ampolla d'adhesiu, sobre suport 

d'obra de fàbrica de maó massís  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Ancoratge amb rodons  
- Neteja i preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels ancoratges 
- Perforació dels ancoratges 
- Confecció del morter polimèric, i injecció als forats 
- Col·locació de l'ancoratge, recollida del morter sobrant, i falcat provisional 
- Retirada de les falques, una vegada endurit el morter, i neteja dels paraments  
Ancoratge amb tac d'acer inoxidable:  
- Neteja i preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels ancoratges 
- Perforació dels suports 
- Col·locació de l'ancoratge i fixació del mateix amb el cargol  
Ancoratge amb tac químic:  
- Neteja i preparació de la zona de treball 
- Replanteig de la posició dels ancoratges 
- Perforació dels suports 
- Introducció de l'ampolla de resines 
- Col·locació de l'ancoratge, recollida de les resines sobrants  
 

ANCORATGE AMB RODONS:  
Els rodons han d'estar disposat, als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini la DF.  
Si es possible, cal evitar que els extrems dels ancoratges estiguin a una mateixa alineació, per evitar una nova línia 
de fractura. 
Els ancoratges han d'estar fixats a les pedres. Mai als junts.  
Les perforacions per ancorar les grapes han de tenir un diàmetre igual al doble de la barra utilitzada.  
El reblert dels forats s'ha de fer amb un morter elàstic.  
 

ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QUÍMIC:  
Ha d'estar situat als llocs indicats a la DT, o en el seu defecte, els que determini la DF.  
Cal verificar que el suport te la resistència suficient per assolir les càrregues previstes. 
En fàbriques de maons o de pedra, no s'han de situar les perforacions a prop dels junts. 
Els paraments han d'estar nets de la pols de la perforació i de les restes de morter si es el cas.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del 
temps màxim establert.  
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
ANCORATGE AMB TAC D'ACER INOXIDABLE O TAC QUÍMIC:  
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.  
 
ANCORATGE AMB RODÓ D'ACER INOXIDABLE O BRONZE:  
m de llargària, realment executada d'acord amb la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
K5 - COBERTES 
K5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES 
K5ZF - ACROTERIS, GÀRGOLES I IMPOSTES 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K5ZFA901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formació d'elements per a l'expulsió de l'aigua de la coberta  
S'han considerat els elements següents:  
- Gàrgola de planxa amb reixeta col·locada amb fixacions mecàniques.  
- Gàrgola de PVC amb reixeta, col·locada amb fixacions mecàniques 
- Gàrgola de planxa, col·locada amb soldadura 
- Gàrgola de pedra, col·locada amb morter 
- Protecció d'imposta amb planxa, col·locada amb fixacions mecàniques  
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:  
Element de planxa col·locat amb fixacions mecàniques:  
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques 
- Execució dels junts entre làmines  
Gàrgola col·locada amb soldadura:  
- Neteja i preparació del suport 
- Replanteig de l'element 
- Col·locació de l'element amb soldadura  
Gàrgola de pedra col·locada amb morter:  
- Replanteig de l'element 
- Neteja i preparació del llit d'assentament 
- Col·locació de l'element 
- Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja final  
 

CONDICIONS GENERALS:  
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.  
En els elements formats per vàries peces, el sentit del cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i 
del recorregut de l'aigua.  
En els elements col·locats amb fixacions mecàniques les peces han de quedar fixades al suport sòlidament 
mitjançant visos.  
 

ELEMENT DE PLANXA:  
Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el 
suport  
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de coure han de ser claus de 
coure o visos de bronze o aliatge de coure  
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives que puguin fer malbé 
el metall. Les grapes d'ancoratge han d'estar fixades als llistons o al tauler de fusta mitjançant fixacions mecàniques.  
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden utilitzar claus llisos.  
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments de dilatació 
del metall.  
La unió de planxes s'ha de fer, sempre que sigui possible per unió engrapada, per tal de permetre el lliure moviment 
de les planxes.  
 

GÀRGOLA:  
La gàrgola de planxa ha de quedar fixada sòlidament a l'acroteri mitjançant soldadura d'estany en tot el seu 
perímetre.  
La gàrgola de PVC ha de quedar fixada mecànicament al suport horitzontal i collada a l'ampit amb morter.  
La gàrgola de planxa ha de portar una reixeta per tal d'evitar l'entrada de cossos estranys.  
Pendent cap a l'exterior:  >= 1 cm 
Amplària de l'estanyat en els extrems a soldar:  >= 15 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Situació:  ± 20 mm  
 

GÀRGOLA DE PEDRA:  
Les pedres no han de tenir fissures, esquerdes, ni escantonaments. No han de tenir signes de descomposició.  
El color de la pedra ha de tenir una tonalitat uniforme.  
Ha d'estar situat al lloc indicat a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF.  
Ha de tenir la forma i les dimensions indicades a la DT, amb les correccions acceptades expressament per la DF.  
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Ha de ser estable i resistent.  
Els junts han d'estar plens de morter.  
Ha de quedar travada amb la resta de pedres que formen l'ampit.  
Gruix dels junts:  <= 3 cm  
 

PROTECCIÓ D'IMPOSTA DE FAÇANA AMB PLANXA COL·LOCADA AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:  
Els junts entre les peces han de quedar doblegats i encaixats. 
Les vores del junt de dilatació s'han de fer doblegades i encaixades. 
En l'element de planxa de plom, els junts entre les peces s'han de soldar amb estany. 
La platina d'acer ha d'estar sòlidament fixada al suport. 
La planxa metàl·lica ha de cobrir completament la platina i en el seu remat, ha de volar formant un trencaaigües. 
La planxa metàl·lica ha de quedar sòlidament fixada a la platina d'acer. 
Les peces han de quedar fixades al suport mitjançant claus d'acer galvanitzat amb junts de plom. 
Distància entre els junts de dilatació:  <= 600 cm 
Distància entre la fixació i les vores:  >= 2 cm 
Distància entre els punts de fixació:  
- Planxa de zinc:  <= 50 cm 
- Planxa de plom:  <= 10 cm  
Cavalcaments:  
- Planxa de zinc:  >= 5 cm 
- Planxa de plom:  >= 2,5 cm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar 
l'estabilitat de l'equip.  
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.  
 

ELEMENT DE PLANXA:  
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les 
fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).  
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar.  
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes 
dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció contra la corrosió.  
 

ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA O PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER:  
La peça s'ha d'humitejar abans de col·locar-la.  
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.  
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.  
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.  
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.  
 

GÀRGOLA:  
La gàrgola s'ha de col·locar abans de fer la impermeabilització del tram de la coberta.  
La làmina de la impermeabilització s'ha de rematar dins de la gàrgola i s'hi ha d'adherir. En la gàrgola de PVC s'ha 
d'adherir de la mateixa forma que els junts entre làmines.  
En la gàrgola de pedra, les peces s'han de col·locar sobre un llit de morter. Cal garantir l'estabilitat de la peça fins 
que el morter no hagi endurit i el conjunt sigui estable.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ACROTERI I PROTECCIÓ D'IMPOSTA:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
 

GÀRGOLA:  
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Salubridad DB-HS.  
 
K8 - REVESTIMENTS 
K81 - ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX 
K811 - ARREBOSSATS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K811A901. 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en 
paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de 
ciment ràpid.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Arrebossat esquerdejat  
- Arrebossat a bona vista  
- Arrebossat reglejat  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Arrebossat esquerdejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Cura del morter  
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Cura del morter 
- Repassos i neteja final  
 

ARREBOSSAT:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no 
s'esquerdi.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver 
esquerdes i ha de tenir una textura uniforme.  
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.  
Gruix de la capa:  
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm  
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm  
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm  
Arrebossat reglejat:  
- Distància entre mestres:  <= 150 cm  
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:  
- Planor:  

- Acabat esquerdejat:  ± 10 mm 
- Acabat a bona vista:  ± 5 mm 
- Acabat reglejat:  ± 3 mm  

- Aplomat (parament vertical):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

- Nivell (parament horitzontal):  
- Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta 
- Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta  

Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:  
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior 
a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han 
de refer les parts afectades.  
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a 
l'exterior cal, a més, que funcioni l'evacuació d'aigües.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
 

ARREBOSSAT:  
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.  
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.  
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i 
voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.  
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Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la 
segona esquitxada sobre l'anterior.  
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.  
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.  
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ARREBOSSAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin 
embrutat.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Control d'execució de les mestres  
- Acabat de la superfície  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Repassos i neteja final  
- Inspecció visual de la superfície acabada.  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.  
 
K812 - ENGUIXATS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K8122812. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 

Enguixats aplicats en paraments interiors.  
S'han considerat els tipus següents:  
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no  
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no  
- Formació d'aresta o de racó  
- Execució de reglada de sòcol  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Enguixat a bona vista:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final  
Enguixat reglejat:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de les mestres 
- Aplicació del revestiment 
- Acabat de la superfície 
- Repassos i neteja final  
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Formació d'aresta o de racó:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució de l'aresta o del racó 
- Acabat de la superfície  
Execució de la reglada de sòcol:  
- Neteja i preparació de la superfície de suport 
- Execució dels tocs 
- Aplicació del guix 
- Acabat de la superfície  
 

CONDICIONS GENERALS:  
Ha de quedar ben adherit al suport.  
S'han de respectar els junts estructurals.  
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho fet), no hi ha d'haver 
pols, fissures, forats o d'altres defectes.  
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats, aplomada.  
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els paraments.  
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els paraments.  
El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos paraments.  
Gruix de l'enguixat:  1,2 cm  
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):  
- Enguixat a bona vista:  >= 50 
- Enguixat reglejat o reglada:  >= 55  
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:  
- Distància entre les mestres o tocs:  <= 120 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Gruix de l'enguixat:  ± 2 mm  
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:  
 

Parament  Tipus d’enguixat 

  a bona vista reglejat 

Vertical Planor + 1 mm /0,2 mm ---- 

  + 10 mm / 2m + 5 mm / 2 m 

 Aplomat / planta + 10 mm  5 mm  

Corbat Corbatura prevista + 5 mm / plantilla 1 m + 3 mm / plantilla 1 m 

Horitzontal Planor + 1 mm / 0, 2 mm ---- 

  + 10 mm / 2 m + 5 mm / 2 m 

 Nivell previst + 10 mm + 5 mm 

Inclinat Planor + 1 mm / 0,2 m ---- 

  + 10 mm / 2 m + 5 mm / 2 m 

 Inclinació prevista + 10 mm + 5 mm 
 

En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes exigides als paraments 
que els formen.  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.  
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi tres plantes amb 
sostre al damunt, com a mínim.  
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.  
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben horitzontals, segons els 
casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats i als sòcols.  
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix.  
En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que s'utilitzi ha de tenir les 
mateixes característiques que la dels paraments.  
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.  
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.  
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.  
 

ACABAT LLISCAT:  
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una 
d'estesa i la segona de lliscat.  
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues operacions: una 
d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat.  
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada feta amb aquesta 
finalitat.  
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

ENGUIXAT:  
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.  
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:  
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%  

Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que s'hagin 
embrutat.  
 

FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:  
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.  
En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals formin part, d'acord 
amb els criteris següents:  
- Llargàries <= 1 m:  No es dedueixen 
- Llargàries > 1 m:  Es dedueix el 100%  

Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat  
- Neteja i preparació de la superfície de suport  
- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat  
- Aplicació del revestiment  
- Acabat de la superfície  
- Formació d'arestes i reglades de sòcol  
 

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:  
Els punts de control més destacables són els següents:  
- Repassos i neteja final  
 

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:  
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.  
 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:  
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.  
 
 

K87 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA 
K874 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA D'ELEMENTS D'ACER 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
K874A902. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Neteja i preparació de superfície d'elements d'acer, amb sistemes diferents, per a aplicar posteriorment els 
recobriments d'acabat.  
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:  
- Graus de preparació de les superfícies d'acer 
- Neteja amb raig de sorra i eliminació d'òxid amb detergent 
- Passivat de perfils laminats  

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
Graus de preparació de les superfícies d'acer:  
- Rascat manual curós amb rasquetes de metall dur 
- Raspallat manual curós amb raspall de filferro 
- Eliminació de la pols resultant 
- Neteja de la zona de treball i càrrega manual la runa  

Neteja amb raig de sorra i detergent:  
- Protecció dels elements que no son objecte de la neteja 
- Aplicació de raig de sorra 
- Aplicació del producte de neteja en successives aplicacions 
- Neteja de la zona de treball  

Passivat:  
- Neteja i preparació de la superfície a tractar 
- Aplicació de l'emprimació 
- Aplicació del morter en dues capes  
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GRAUS DE PREPARACIÓ:  
Grau St2: La superfície presenta una suau brillantor metàl·lica. 
Grau St3: La superfície presenta una clara brillantor metàl·lica.  
 

NETEJA I PREPARACIÓ:  
La superfíce ha de quedar neta, sense greixos, òxid ni restes de materials adherits.  
 

PASSIVAT:  
El morter ha de cobrir completament la superfície, sense deixar bosses ni porus.  
El morter ha d'estar adherit a la base.  
Gruix de la capa: >= 0,5 mm, <= 1 mm  
 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

CONDICIONS GENERALS:  
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.  
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.  
Si s'utilitza projecció de sorra s'han de protegir els elements que no s'han de tractar, i s'ha de fer un sistema de 
recollida de la sorra projectada.  
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.  
 

GRAUS DE PREPARACIÓ:  
El rascat i el raspallat es realitzarà en una direcció, un cop acabat es repetirà en sentit perpendicular  
 

PASSIVAT:  
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:  
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C 
- Humitat relativa de l'aire > 60%  

Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer 
les parts afectades.  
El suport ha d'estar net, sense greixos, olis o restes de ciment.  
S'ha d'aplicar una capa d'imprimació per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el morter.  
Si el producte s'aplica en vàries capes, no s'ha d'aplicar una capa si l'anterior no esta completament seca.  
El morter s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant i s'ha d'aplicar abans del temps màxim establert.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m2 de superfície realment executada, segons les especificacions de la DT.  
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

NETEJA I PREPARACIÓ I PASSIVAT:  
No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 

GRAUS DE PREPARACIÓ:  
UNE-EN ISO 8501-1:2008 Preparación de substratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos 
relacionados. Evaluación visual de la limpieza de las superficies. Parte 1: Grados de óxido y de preparación de 
substratos de acero no pintados después de eliminar totalmente los recubrimientos anteriores. (ISO 8501-1:2007).  
 
 

KY - AJUDES DE RAM DE PALETA 
KY3 - PASSAMURS 
 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
KY31A901. 
 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Col·locació de tubs en parets o murs en construcció, per a fer passos d'instal·lacions.  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Replanteig de la posició dels tubs 
- Tall a mida dels tubs, i protecció dels extrems 
- Fixació del tub a l'encofrat o a la paret en construcció  
 

CONDICIONS GENERALS:  
Ha d'estar col·locat al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.  
L'element que travessa la paret o el sostre ha de quedar col·locat a la posició correcta en condicions de ser utilitzat, 
de rebre els mecanismes que li pertoquin (si és el cas), etc.  
El forat al voltant de l'element ha d'estar completament reblert, i enrasat amb el parament de la paret.  
Separació als brancals:  >= 20 cm  
Toleràncies d'execució:  
- Replanteig:  ± 10 mm  
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 

Si el tub està dins d'un mur de formigó, s'ha de fixar per tal que no es desplaci en el procés de formigonament i els 
extrems han d'estar tapats perquè no entri formigó. 
Si la paret es de maons, s'ha de reblir tot el contorn del tub amb morter.  
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

m de llargària realment executat segons les especificacions de la DT.  
 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
 
En qualsevol cas serà s'han de complir tots els paràmetres especificats en les normatives d'obligat compliment 
que siguin d'aplicació. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

El present Plec General, es subscriu en prova de conformitat per la Propietat i el Contractista en cinc exemplars, un 
per cadascuna de les parts, el tercer i quart per l'Arquitecte Director i el cinquè per l'expedient del Projecte dipositat 
al Col·legi de arquitectes el qual es convé que donarà fe del seu contingut en cas de dubtes o discrepàncies.  
 

Per a la resolució de qualsevol qüestió en litigi derivada del present acte jurídic, les parts se sotmeten a l'arbitratge 
d'equitat del Tribunal Arbitral, a qui se li encomana la designació de l'àrbitre o àrbitres i la tutela i administració de 
l'arbitratge. 
 

A Navarcles - Manresa, maig 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

signat: Els Arquitectes 
 
 
 
 
 

Joan Escalé i Estrada                                                                                                                       Lluís Piqué i Sancho 
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REHABILITACIO DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLÈSIA DE SANT FRANCESC A MANRESA
PER A L´AJUNTAMENT DE MANRESA
19MNR14- FASE 1

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST FASE 1 - 19MNR14
Capítol 01  IMPLANTACIO, PREVIS I ENDERROCS

1 K15QU160 m2 Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides
encavalcades, amb recollida provisional d'aigües

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 terrat 1 123,000 123,000

TOTAL AMIDAMENT 123,000

2 K1RAA901 m2 Neteja, desrunament, aspiració de zona de treball, amb aplicació de insecticida i càrrega sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 lateral 1 123,000 123,000

2 zones escales accés cobertes 1,000 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 148,000

3 K214A901 m2 Enderroc d'entrebigat en forjats d'estructura metàl·lica, de 5 a 10 cms de gruix, format per ceràmica, de dos
gruixos, descobrint els caps dels perfils laminats existents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 1 20,200 20,200

2 àmbit 2 14,830 14,830

3 àmbit 3 15,320 15,320

4 àmbit 4 15,380 15,380

5 àmbit 5 18,700 18,700

6 àmbit 6 20,100 20,100

TOTAL AMIDAMENT 104,530

4 K215A901 m2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb doble làmina asfaltica, col·locada sobre
element ceràmic d'entrebigat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor. Inclòs tots els elements
de coberta com minvells, desgüasos, etc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 terrat 1 123,000 123,000

TOTAL AMIDAMENT 123,000

5 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou tall del revestiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 TEST 1 - perimetre coberta

2 perimetre coberta 2,000 31,000 1,000 62,000

3 contraforts 10,000 1,200 1,000 12,000

4 laterals 2,000 4,100 1,000 8,200

5 frontal façana 2,000 4,000 2,000 16,000

TOTAL AMIDAMENT 98,200

Euro



REHABILITACIO DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLÈSIA DE SANT FRANCESC A MANRESA
PER A L´AJUNTAMENT DE MANRESA
19MNR14- FASE 1

AMIDAMENTS Pàg.: 2

6 K151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral
de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 1 20,200 20,200

2 àmbit 2 14,830 14,830

3 àmbit 3 15,320 15,320

4 àmbit 4 15,380 15,380

5 àmbit 5 18,700 18,700

6 àmbit 6 20,100 20,100

TOTAL AMIDAMENT 104,530

7 K121A901 u Muntatge i desmuntatge d'escala formada per bastida tubular metàl·lica fixa, per salvar una alçada de 11m
d'alçada, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de
20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 previsio unitat obra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 K121A902 u Amortització diària d'escala formada per bastida tubular metàl·lica fixa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 previsió 120 dies 120,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

9 XPISF101 pa Partida alçada d'abonament integre per a la formació de connexió de xarxa de recollida d'aigua pluvial de
l'edifici amb xarxa de clavegueram publica. Inclòs taxes de connexió, treballs d'obertura de paviments a carrer,
formació de rasa, suministre i col·locació de tub de pvc formigonat i connexió en pou o a tub de la xarxa
municipal, amb posterior reposició de paviments en carrer i recol·locació de paviment interior. Unitat d'obra
acabada.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 unitat obra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

10 K222A901 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions i formació d'arqueta, fins a 1 m de fondària, amb tall i obertura de
paviment de pedra, retirada de peces de pedra per a posterior recol·locació, realitzada de forma manual i amb
martell.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 prev. arqueta 1,000 1,000 1,000 1,000

2 prev. rasa 1,000 3,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11 K2148L24 m2 Enderroc de volta de ceràmica, de dos gruixos, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 parts de volta ambit 1 20,200 0,500 10,100

Euro



REHABILITACIO DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLÈSIA DE SANT FRANCESC A MANRESA
PER A L´AJUNTAMENT DE MANRESA
19MNR14- FASE 1

AMIDAMENTS Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT 10,100

12 E2R641M0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Neteja 1,000 148,000 0,100 14,800

2 Enderroc sostre 1,000 104,530 0,150 15,680

3 Enderroc coberta 1,000 123,000 0,100 12,300

4 repicats arrebossat 1,000 98,200 0,030 2,946

5 neteja extradòs voltes 1,000 84,330 0,050 4,217

6 enderroc de volta 1,000 10,100 0,100 1,010

7 esponjament P 20,000 10,191

TOTAL AMIDAMENT 61,144

13 E2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Neteja 1,000 148,000 0,100 14,800

2 Enderroc sostre 1,000 104,530 0,150 15,680

3 Enderroc coberta 1,000 123,000 0,100 12,300

4 repicats arrebossat 1,000 98,200 0,030 2,946

5 neteja extradòs voltes 1,000 84,330 0,050 4,217

6 enderroc de volta 1,000 10,100 0,100 1,010

7 esponjament P 20,000 10,191

TOTAL AMIDAMENT 61,144

14 K12CA902 ut Lloguer, despeses de desplaçaments i assegurança, etc de plataforma telescopica articulada o plataforma de
tissora, autopropulsada amb motor de gasoil, de 15 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 700 kg
de càrrega,  amb cistella de dimensions.
Inclòs desplaçaments de maquinària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 lloguer 1 dia i desplaçaments 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15 K12CA903 dia Amortització diaria de plataforma telescopica articulada o plataforma de tissora, autopropulsada amb motor de
gasoil, de 15 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 700 kg de càrrega, amb cistella de
dimensions.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 previsió 5 dies - reparació coronaments 10,000 10,000

TOTAL AMIDAMENT 10,000

Obra 01 PRESSUPOST FASE 1 - 19MNR14
Capítol 02  ESTRUCTURA

Euro



REHABILITACIO DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLÈSIA DE SANT FRANCESC A MANRESA
PER A L´AJUNTAMENT DE MANRESA
19MNR14- FASE 1

AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 K4C5U002 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta amb cindri de fusta, de 5 m de llum i 5 m d'amplària per a una
càrrega màxima de treball de 10 kN/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 1 20,200 20,200

2 àmbit 2 14,830 14,830

3 àmbit 3 15,320 15,320

4 àmbit 4 15,380 15,380

5 àmbit 5 18,700 18,700

6 àmbit 6 20,100 20,100

TOTAL AMIDAMENT 104,530

2 K4C9A901 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o volta a una alçària <= 6 m, amb puntal metàl·lic i tauló

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 1 20,200 20,200

2 àmbit 2 14,830 14,830

3 àmbit 3 15,320 15,320

4 àmbit 4 15,380 15,380

5 àmbit 5 18,700 18,700

6 àmbit 6 20,100 20,100

TOTAL AMIDAMENT 104,530

3 K4DAA901 m2 Muntatge i desmuntatge de passera i/o plataforma de treball, muntada sobre entramat desmuntable i recolzada
entre biguetes metal·liques i fixada a estructura, amb tauler de fusta de pi, h>3,00m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 1 20,200 20,200

2 àmbit 2 14,830 14,830

3 àmbit 3 15,320 15,320

4 àmbit 4 15,380 15,380

5 àmbit 5 18,700 18,700

6 àmbit 6 20,100 20,100

7 Subtotal S 104,530

8 Percentatge "A Origen" P -70,000 -73,171

TOTAL AMIDAMENT 31,359

4 K4FR14F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer inoxidable
austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb
resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 80% previsió - paret façana i interiors 80,000 0,800 64,000

TOTAL AMIDAMENT 64,000

5 K4F6A901 m2 Volta estructural de maó de pla formada per dos gruixos de maó massís de 290x140x30 mm i una resistència a
compressió de 7 N/mm2, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat el primer amb
pasta de guix i el segon amb pasta de ciment ràpid

Euro



REHABILITACIO DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLÈSIA DE SANT FRANCESC A MANRESA
PER A L´AJUNTAMENT DE MANRESA
19MNR14- FASE 1

AMIDAMENTS Pàg.: 5

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 1 20,200 20,200

TOTAL AMIDAMENT 20,200

6 K4F6A902 m2 Reparació puntual de volta, formada maó de pla formada per dos gruixos de maó foradat senzill de 290x140x40
mm i una resistència a compressió de 7 N/mm2, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat el primer amb pasta de guix i el segon amb pasta de ciment ràpid

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 2 14,830 14,830

2 àmbit 3 15,320 15,320

3 àmbit 4 15,380 15,380

4 àmbit 5 18,700 18,700

5 àmbit 6 20,100 20,100

6 previsió 50 % P -50,000 -42,165

TOTAL AMIDAMENT 42,165

7 K1RAA902 m2 Neteja i preparació de l'extradòs de voltes i parets perimetrals fins a 1m d'alçada per sobre de l'ancoratge de la
volta, a realitzar previ al reforç, i posterior a l'apuntalament. Treballs consistents en:
- retirada de reomlerts i totes les parts inconsistents fins l'obtenció de suport sanejat i compacte
- buidat superficial de les juntes de morter disgregades fins l'obtenció de suport sanejat i compacte,
eflorescències, pols, floridures, etc
- aspiració de la superficie, eliminant completament la pols o altres materials disgregats
- realització d'hidroneteja de la superficie, fins a l'eliminació total de qualsevol element que pugui comprometre
l'adherencia dels materials a col·locar posteriorment
- reomplert de juntes amb lletada de morter tipus MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO
Unitat de mesura: messurat en projecció horitzontal, inclòs p/p de parets perimetrals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 1 20,200 0,000 0,000

2 àmbit 2 14,830 14,830

3 àmbit 3 15,320 15,320

4 àmbit 4 15,380 15,380

5 àmbit 5 18,700 18,700

6 àmbit 6 20,100 20,100

TOTAL AMIDAMENT 84,330

8 K4F6A903 m2 Reforç de l'extradòs de voltes, amb morter i fibra, segons sistema de reforç FRCM SYSTEM de MAPEI,
consistent en:
- regularització de la superficie de l'intradòs de la volta per obtenir capa uniforme, amb morter bicomponent
fibroreforçat d'elevada ductilitat, tipus PLANITOP HDM RESTAURO, de 5-6 mm de gruix, remontant les parets
perimetrals verticals 0,40 a 1,00 m
- col·locació sobre la capa de morter fresc anterior, la malla estructural de fibra de vidre tipus MAPEGRID
G220, remontant la malla perimetralment a les parets verticals 1,00 m
- aplicació de la segona capa de morter PLANITOP HDM RESTAURO, de 5-6 mm de gruix, cobrint les malles,
amb la primera capa encara fresca.
- col·locació de connexions a les parets perimetrals amb connectors tipus MAPEWRAP G FIOCCO, segons
detalls, 1d10mm/50 cm
- reforç amb doblat de malla tipus MAPEGRIP G220 en cantonades i reblert de l'extradòs de la petxina amb
morter amb base de calç, fins a 1,00 m d'alçada
Mesura en projecció horitzontal, inclòs p/p d'actuació perimetral en parets.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 1 20,200 20,200

Euro



REHABILITACIO DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLÈSIA DE SANT FRANCESC A MANRESA
PER A L´AJUNTAMENT DE MANRESA
19MNR14- FASE 1

AMIDAMENTS Pàg.: 6

2 àmbit 2 14,830 14,830

3 àmbit 3 15,320 15,320

4 àmbit 4 15,380 15,380

5 àmbit 5 18,700 18,700

6 àmbit 6 20,100 20,100

TOTAL AMIDAMENT 104,530

9 E786A901 m2 Impermeabilització de parament corvat, extradòs de volta, amb morter impermeabilitzant de capa fina, aplicació
a rodet, amb morter bicomponent a base d'aglomerants cimenticis, àrids seleccionats de granulometria fina i
aditius especials, tipus MAPELASTIC SMART de MAPEI o similar, amb un gruix d'uns 2 mm, amb col·locació de
malla tipus MAPENET 150 o similar.
Criteri medicio: Messurat en projecció horitzontal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 1 20,200 20,200

2 àmbit 2 14,830 14,830

3 àmbit 3 15,320 15,320

4 àmbit 4 15,380 15,380

5 àmbit 5 18,700 18,700

6 àmbit 6 20,100 20,100

TOTAL AMIDAMENT 104,530

10 K4S1A901 ut Substitució funcional de bigueta de perfil metàl·lic, amb una llargada de sostre 4 a 6 m, amb perfil d'acer laminat
de secció similar a l'existent, tipus IPE 220 - 240, amb recolzament encastat en paret igual a existent i reblert de
forat de recolzament amb morter de reparació tixotròpic i de retracció controlada. Inclou el subministre del perfil.
Llargada perfil entre 4 i 6 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 1 5,000 5,000

2 àmbit 2 5,000 5,000

3 àmbit 3 5,000 5,000

4 àmbit 4 5,000 5,000

5 àmbit 5 5,000 5,000

6 àmbit 6 5,000 5,000

7 Subtotal "A Origen" O 30,000

8 previsió 50% P -50,000 -15,000

TOTAL AMIDAMENT 15,000

11 K874A902 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació A Sa1, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor.
Els treballs es realitzaran segons memoria del projecte, consisteixen en:
- Revisió dels caps de totes les bigues un cop aixecat el taulell ceràmic
- Sorrejat o raspat amb raspall de pues d’acer fins assolir una grau de preparació de la superfície tipus A Sa1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 1 5,000 5,400 0,750 20,250

2 àmbit 2 5,000 4,000 0,750 15,000

3 àmbit 3 5,000 4,000 0,750 15,000

4 àmbit 4 5,000 4,000 0,750 15,000

5 àmbit 5 5,000 4,800 0,750 18,000

6 àmbit 6 5,000 5,500 0,750 20,625

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

7 Subtotal "A Origen" O 103,875

8 previsió 50% P -50,000 -51,938

TOTAL AMIDAMENT 51,937

12 E8B71B25 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C2,
segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40 µm, amb
un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 1 5,000 5,400 0,750 20,250

2 àmbit 2 5,000 4,000 0,750 15,000

3 àmbit 3 5,000 4,000 0,750 15,000

4 àmbit 4 5,000 4,000 0,750 15,000

5 àmbit 5 5,000 4,800 0,750 18,000

6 àmbit 6 5,000 5,500 0,750 20,625

7 Subtotal "A Origen" O 103,875

TOTAL AMIDAMENT 103,875

13 E5Z2A902 m2 Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre perfils
metàl·lics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 terrat 1 123,000 123,000

TOTAL AMIDAMENT 123,000

14 E4BPA901 u Ancoratge sobre suport de fàbrica de pedra o ceràmica massissa, amb acer en barres corrugades de 10 mm de
diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components i baixa viscositat. Longitut de la barra de 50 cm, amb 20 cm de perforació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 connexió perimetral xapa compressió T

2 terrat 1 1,000 31,000 3,340 103,540

3 1,000 29,500 3,340 98,530

4 contraforts 10,000 1,100 3,340 36,740

5 laterals 2,000 4,000 3,340 26,720

6 Subtotal "A Origen" O 265,530

7 arrodoniment 0,470 0,470

TOTAL AMIDAMENT 266,000

15 E4ZWA901 u Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 12 mm i 81 mm d'alçada, fixats als perfils d'acer mitjançant
soldadura o mecànicament, amb els mitjans adeqüats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Connector sobre perfils metal·lics T

2 V1 7,000 5,500 5,000 192,500

3 V2 7,000 4,000 5,000 140,000

4 V3 7,000 4,000 5,000 140,000

5 V4 7,000 4,000 5,000 140,000

6 V5 7,000 5,000 5,000 175,000

7 V6 7,000 5,500 5,000 192,500

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 980,000

16 K4445111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 UPN 120 laterals forjats T

2 àmbit 1 2,000 5,400 13,400 144,720

3 àmbit 2 2,000 4,000 13,400 107,200

4 àmbit 3 2,000 4,000 13,400 107,200

5 àmbit 4 2,000 4,000 13,400 107,200

6 àmbit 5 2,000 4,800 13,400 128,640

7 àmbit 6 2,000 5,500 13,400 147,400

TOTAL AMIDAMENT 742,360

17 E4BAMA88 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 terrat 1 123,000 1,100 135,300

TOTAL AMIDAMENT 135,300

18 K459A901 m3 Formigó per a formació de xapa de compressió, en sostres amb elements resistents, amb formigó tipus
HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot o manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 terrat 1 123,000 0,050 6,150

2 Subtotal S 6,150

TOTAL AMIDAMENT 6,150

Obra 01 PRESSUPOST FASE 1 - 19MNR14
Capítol 03  COBERTES

1 1512A901 m2 Coberta plana invertida no transitable, formada per:
- formació de mitja canya perimetral i canal longitudinal amb morter
- formació de pendents amb formigó celular o morter
- imprimació bituminosa de base acuosa 0,3 kg/m2, tipus CURIDAN de DANOSA o similar
- làmina bituminosa de betúm modificat i elastomers SBS, amb armadura de fileltre de fibra de vidre, de 3
Kg/m2, tipus GLASDAN 30 p elast de DANOSA o similar, adherit al suport
- 2ª capa de làmina bituminosa de betúm modificat amb elastomers SBS, amb armadura de fieltre de poliester,
de 4 Kg/m2, tipus ESTERADAN 40 P ELAST de DANOSA o similar, adherida a la capa anterior amb soplet
- capa separadora geotextil tipus DANOFELT PY200 de DANOSA o similar
- acabat amb paviment de llosa aillant tipus DANOLOSA.
Inclou p/p de formació de minvells i formació de canal longitudinal segons detalls i descripció:
- Minvells de 20 cms d'alçada mínima, amb col·locació de banda de reforç E30 PELAST i banda d'acabat
autoprotegida amb granulat de pissarra, amb armadura de fieltre de poliester reforçat de 4 Kg/m2, ESTERDAN
PLUS 40/GP ELAST, adherides al suport i entre làmines, i perfil metàl·lic DANOSA fiçat mecànicament al
parament i segellat amb cordó elàstic tipus ELASTYDAN PU 40 GRIS entre el perfil i el parament. Inclós
formació de trobades amb gárgoles.
- Canal longitudinal de dimensions segons detall, formada amb els seguents materials: banda de reforç E30
PELAST i banda d'acabat autoprotegida amb granulat de pissarra, amb armadura de fieltre de poliester reforçat
de 4 Kg/m2, ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST, adherides al suport i entre làmines. Inclós trobada amb embornal
de desgüàs.
Unitat d'obra acabada: mesura en projecció horitzontal, inclòs p/p de minvells i canal.

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 coberta 1 123,000 123,000

TOTAL AMIDAMENT 123,000

2 E51Z1H0P m Formació de filada amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 previsió recolzament reixa /mitja canya

2 coberta 1 1,000 31,000 31,000

TOTAL AMIDAMENT 31,000

3 K5ZFA901 u Gàrgola de planxa d'acer inoxidable per desgüas sobre gàrgola existent, de secció rectangular, col·locada
soldada ala impermeabilització.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 gàrgoles 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 terrat 1 3,000 3,000 9,000

2 verticals - entroncament 3,000 1,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

5 ED15B871 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 baixant interior edifici fins arqueta 1,000 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 12,000

6 ED31A901 u Bunera per coberta, amb tapa antigraves d'acer inoxidable, de diàmetre 200 mm, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 unitat terrat 1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST FASE 1 - 19MNR14
Capítol 04  RAM DE PALETA I ALTRES TREBALLS

1 E81125B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:4, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 TEST 1 - perimetre coberta - H=1m

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

2 perimetre coberta 2,000 31,000 62,000

3 contraforts 10,000 1,200 12,000

4 laterals 2,000 4,100 8,200

5 façana i interior 2,000 4,500 2,000 18,000

TOTAL AMIDAMENT 100,200

2 K8122812 m2 Enguixat reglejat sobre parament corbat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 1 20,200 20,200

2 àmbit 2 14,830 0,600 8,898

3 àmbit 3 15,320 0,600 9,192

4 àmbit 4 15,380 0,600 9,228

5 àmbit 5 18,700 0,600 11,220

6 àmbit 6 20,100 0,600 12,060

TOTAL AMIDAMENT 70,798

3 ED353565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de
10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 connexió baixant a coberta 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 K4GRS3CD m3 Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria amb pedres de recuperació col·locades amb morter
mixt de ciment blanc 1:1:7, seguint les proporcions i disposició paraments originals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 restitució elements barana façana

2 dreta 1,000 0,800 0,400 0,500 0,160

3 1,000 0,800 0,400 0,320

4 1,000 0,800 0,500 0,400

5 esquerre 2,000 0,500 0,400 0,400

6 1,000 0,800 0,400 0,320

7 1,000 0,800 0,500 0,400

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 E8J1A901 m Coronament de parets de 50-70 cms de gruix amb doble capa de maó massís d'elaboració manual de
290x140x50 mm de gruix, col·locant dues peces de forma inclinada, segons col·locació original, amb morter
mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 restitució elements baranes laterals façana

2 coronament 1 - terrat 1 1,000 28,500 28,500

3 coronament 2 - terrat 1 1,000 12,100 12,100

4 coronament 3 - terrat 2 1,000 11,800 11,800

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

TOTAL AMIDAMENT 52,400

6 KY31A901 ut Formació de forat per passamurs en paret de pedra o forjat, per a tub de d. màxim 125mm, amb col·locació de
tub de PVC per passamurs i reposició posterior del perimetre del forat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 forat en paret - terrat 1 1,000 1,000

2 forat per baixant en sostre PB 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

7 XPIMF101 pa Partida alçada a justificar per previsió d'imprevistos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST FASE 1 - 19MNR14
Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 XPSSF101 pa Partida alçada d'abonament integre per la Seguretat i Salut a l'obra, segons Estudi de Seguretat i el Pla de
Seguretat i Salut

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Total obra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST FASE 1 - 19MNR14
Capítol 06  CONTROL DE QUALITAT

1 XPCQF101 pa Partida alçada a justificar per al compliment del programa de control de qualitat, segons projecte, Pla de Control
i especificacions de la direcció facultativa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Total obra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 19,37000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 18,48000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 18,48000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 18,48000 €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 18,48000 €
A0129000 h Oficial 1a guixaire 18,48000 €
A012D000 h Oficial 1a pintor 18,48000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 19,10000 €
A0133000 h Ajudant encofrador 17,24000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 17,24000 €
A0137000 h Ajudant col·locador 17,24000 €
A013A000 h Ajudant fuster 17,37000 €
A013D000 h Ajudant pintor 17,24000 €
A013M000 h Ajudant muntador 17,24000 €
A0140000 h Manobre 16,35000 €
A0149000 h Manobre guixaire 16,35000 €
A0150000 h Manobre especialista 16,84000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 14,87000 €
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,65000 €
C1107431 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb martell trencador 56,52000 €
C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm

d'amplària
48,46000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,21000 €
C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €
C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no

especials
15,40000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,35000 €
C200P100 h Equip i elements auxiliars per a soldadura de pern connector tipus Nelson per a xapa col·laborant 17,57000 €
C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 1,58000 €
CL40A901 dia Amortització diaria de plataforma telescopica articulada o plataforma de tissora, autopropulsada

amb motor de gasoil, de 15 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 700 kg de
càrrega,  amb cistella de dimensions.

70,00000 €

CL40A902 ut Lloguer i despeses de desplaçament, assegurança, etc de plataforma telescopica articulada o
plataforma de tissora, autopropulsada amb motor de gasoil, de 15 m d'alçària màxima de treball i
9,8 en horitzontal, de 700 kg de càrrega,  amb cistella de dimensions.

200,00000 €

CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides 22,50000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,67000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,37000 €
B0313000 t Sorra de marbre blanc 110,83000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €
B051A901 tn Morter resisitent a les sals, a base de calç hidraulica natural i eco-puzolana, per al reblert de juntes

i confeccio de cares vistes en elements ceràmics, elaborat a l'obra, tipus MAPE-ANTIQUE
ALLETTAMENTO

540,00000 €

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 160,16000 €
B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,12000 €
B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,12000 €
B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,14000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I
59,55000 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

68,27000 €

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

0,80000 €

B0715200 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada per a
reparació

0,75000 €

B071S100 kg Morter de calç de resistència a compressió de 1,5 a 2 N/mm2 0,67000 €
B0818110 kg Colorant en pols per a morter 3,50000 €
B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús

estructural per a injectar
15,52000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,17000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,36000 €
B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,96000 €
B0A6A901 ml Corda de fibra de vidre unidireccional d'alta resistencia per a connexions estructurals, tipus

MapeWrad G FIOCCO, amb impregnació i aplicació de productes MapeWrap.
18,12000 €

B0AA0605 u Pern de connexió tipus Nelson de 1/2´´ de diàmetre, per a planxes col·laborants 0,49000 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €
B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) 2,31000 €
B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD

UNE-EN 10080
2,19000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,38000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 227,13000 €
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 22,49000 €
B0D6A901 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 6 m d'alçària i 150 usos 18,75000 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,28000 €
B0DFV001 m2 Cindri per a volta, d'entramat de fusta per una llum i una amplària entre 4 i 6 m i 10 kN/m2 de

càrrega màxima de treball
68,02000 €

B0DZ4000 m Fleix 0,23000 €
B0F11230 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x30 mm, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN

771-1
0,32000 €

B0F11252 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,35000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €
B0F79240 u Maó foradat senzill R-7 de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,14000 €
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B0F98540 u Encadellat ceràmic de 800x250x40 mm 0,55000 €
B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,16000 €
B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i

alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09000 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

0,15000 €

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut 3,22000 €
B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,52000 €
B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17

t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00000 €

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,84000 €

B4SSA901 m2 Malla de fibra de vidre per a reforç estructural Mapegrid C 31,00000 €
B4SSA902 kg Morter bicomponent a base de calç hidraulica i Eco-Puzolana, per a reforç estructural 1,80000 €
B5ZFU049 u Gàrgola de planxa de coure estampada amb silueta retallada, de 80 mm de diàmetre 116,47000 €
B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,26000 €
B7119080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre de fibra de

vidre de 100 g/m2
4,87000 €

B71190L0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FP amb armadura de feltre de polièster de
160 g/m2

5,74000 €

B712A0ZA m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de
feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard

7,65000 €

B741A901 m2 Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,5 mm i amb armadura de malla de
polièster tipus MAPENET 150 de MAPEI

3,30000 €

B755A901 kg Morter impermeabilitzant de capa fina, amb morter bicomponent a base d'aglomerants cimenticis,
àrids seleccionats de granulometria fina i aditius especials, tipus MAPELASTIC SMART de MAPEI

5,05000 €

B7B151F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 0,95000 €
B7C100N0 kg Escumant per a formigó cel·lular 1,17000 €
B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 1,16000 €
B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,74000 €
B7Z8A901 m Perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix de 52 mm de desenvolupament i 1 plec 3,60000 €
B89ZPE50 l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 6,50000 €
B89ZPP60 l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 7,50000 €
B9FAA901 m2 Llosa de formigó aillant per a paviments de 50x50 cm, de forma quadrada, acabat amb textura

pètria, preu superior, tipus DANOLOSA color gris
18,50000 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 3 m, per a encolar

2,79000 €

BD13182B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125
mm i de llargària 1 m, per a encolar

7,96000 €

BD13187B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125
mm i de llargària 3 m, per a encolar

3,18000 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,19000 €
BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 2,28000 €
BD31U010 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm 12,70000 €
BD3Z2776 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 24,45000 €
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BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,37000 €
BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 7,51000 €
BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €
BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,11000 €
BRL21000 kg Producte insecticida 27,41000 €
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D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 72,68000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,84000 = 16,84000

Subtotal: 16,84000 16,84000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,37000 = 28,31310

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

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

0,250      x 103,30000 = 25,82500

Subtotal: 54,47210 54,47210

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 16,84000 = 0,16840

Subtotal: 0,16840 0,16840

COST DIRECTE 72,67750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,67750

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 84,20000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,84000 = 16,84000

Subtotal: 16,84000 16,84000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700

Materials

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

0,380      x 103,30000 = 39,25400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,37000 = 26,40240

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 65,99040 65,99040

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 16,84000 = 0,16840

Subtotal: 0,16840 0,16840
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COST DIRECTE 84,19580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,19580

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 154,67000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,84000 = 17,68200

Subtotal: 17,68200 17,68200

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975

Subtotal: 1,23975 1,23975

Materials

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

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,37000 = 26,57610

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 135,57010 135,57010

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 17,68200 = 0,17682

Subtotal: 0,17682 0,17682

COST DIRECTE 154,66867

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,66867

D070A901 m3 Morter resisitent a les sals, a base de calç hidraulica
natural i eco-puzolana, per al reblert de juntes i
confeccio de cares vistes en elements ceràmics,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 1.336,82000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,84000 = 16,84000

Subtotal: 16,84000 16,84000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,610      x 1,67000 = 1,01870

B051A901 tn Morter resisitent a les sals, a base de calç hidraulica
natural i eco-puzolana, per al reblert de juntes i
confeccio de cares vistes en elements ceràmics,
elaborat a l'obra, tipus MAPE-ANTIQUE
ALLETTAMENTO

2,440      x 540,00000 = 1.317,60000
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Subtotal: 1.318,61870 1.318,61870

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 16,84000 = 0,16840

Subtotal: 0,16840 0,16840

COST DIRECTE 1.336,82410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.336,82410

D071L6C1 m3 Morter mixt amb ciment blanc de ram de paleta BL,
calç i sorra de marbre blanc, amb colorant i 250
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i
5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

Rend.: 1,000 322,63000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,250 /R x 16,84000 = 21,05000

Subtotal: 21,05000 21,05000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0313000 t Sorra de marbre blanc 1,690      x 110,83000 = 187,30270

B0818110 kg Colorant en pols per a morter 5,000      x 3,50000 = 17,50000

B051E201 t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,250      x 160,16000 = 40,04000

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 250,000      x 0,22000 = 55,00000

Subtotal: 300,17670 300,17670

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 21,05000 = 0,21050

Subtotal: 0,21050 0,21050

COST DIRECTE 322,63420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 322,63420

D07AA000 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

Rend.: 1,000 48,75000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 16,35000 = 8,17500

Subtotal: 8,17500 8,17500

Materials

B7C100N0 kg Escumant per a formigó cel·lular 5,000      x 1,17000 = 5,85000

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

0,330      x 103,30000 = 34,08900
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B0111000 m3 Aigua 0,330      x 1,67000 = 0,55110

Subtotal: 40,49010 40,49010

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 8,17500 = 0,08175

Subtotal: 0,08175 0,08175

COST DIRECTE 48,74685

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,74685

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 113,52000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 1,000 /R x 16,35000 = 16,35000

Subtotal: 16,35000 16,35000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,600      x 1,67000 = 1,00200

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,12000 = 96,00000

Subtotal: 97,00200 97,00200

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 16,35000 = 0,16350

Subtotal: 0,16350 0,16350

COST DIRECTE 113,51550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,51550

D0B24100 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) manipulat a
taller i elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 2,62000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 18,48000 = 0,09240

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 17,24000 = 0,08620

Subtotal: 0,17860 0,17860

Materials

B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316)

1,050      x 2,31000 = 2,42550

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,17000 = 0,01193

Subtotal: 2,43743 2,43743

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,17900 = 0,00179

Subtotal: 0,00179 0,00179
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COST DIRECTE 2,61782

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,61782
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P-1 1512A901 m2 Coberta plana invertida no transitable, formada per:
- formació de mitja canya perimetral i canal
longitudinal amb morter
- formació de pendents amb formigó celular o morter
- imprimació bituminosa de base acuosa 0,3 kg/m2,
tipus CURIDAN de DANOSA o similar
- làmina bituminosa de betúm modificat i elastomers
SBS, amb armadura de fileltre de fibra de vidre, de 3
Kg/m2, tipus GLASDAN 30 p elast de DANOSA o
similar, adherit al suport
- 2ª capa de làmina bituminosa de betúm modificat
amb elastomers SBS, amb armadura de fieltre de
poliester, de 4 Kg/m2, tipus ESTERADAN 40 P
ELAST de DANOSA o similar, adherida a la capa
anterior amb soplet
- capa separadora geotextil tipus DANOFELT PY200
de DANOSA o similar
- acabat amb paviment de llosa aillant tipus
DANOLOSA.
Inclou p/p de formació de minvells i formació de
canal longitudinal segons detalls i descripció:
- Minvells de 20 cms d'alçada mínima, amb
col·locació de banda de reforç E30 PELAST i banda
d'acabat autoprotegida amb granulat de pissarra,
amb armadura de fieltre de poliester reforçat de 4
Kg/m2, ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST, adherides
al suport i entre làmines, i perfil metàl·lic DANOSA
fiçat mecànicament al parament i segellat amb cordó
elàstic tipus ELASTYDAN PU 40 GRIS entre el perfil i
el parament. Inclós formació de trobades amb
gárgoles.
- Canal longitudinal de dimensions segons detall,
formada amb els seguents materials: banda de reforç
E30 PELAST i banda d'acabat autoprotegida amb
granulat de pissarra, amb armadura de fieltre de
poliester reforçat de 4 Kg/m2, ESTERDAN PLUS
40/GP ELAST, adherides al suport i entre làmines.
Inclós trobada amb embornal de desgüàs.
Unitat d'obra acabada: mesura en projecció
horitzontal, inclòs p/p de minvells i canal.

Rend.: 1,000 118,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

E9F5A901 m2 Paviment de lloses de formigó aillant de 50x50 cm,
tipus DANOLOSA, preu superior, col·locat a junt
seguit sobre suport

1,100      x 30,06193 = 33,06812

E71197G5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6
segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb
armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida
en calent, prèvia imprimació

1,100      x 14,78795 = 16,26675

E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6
segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació

1,100      x 13,83095 = 15,21405

E7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense
adherir

1,200      x 2,14526 = 2,57431

E7Z1JWD2 m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a
suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb
acabat remolinat

0,250      x 22,80670 = 5,70168

E7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 0,600      x 6,91633 = 4,14980
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E7Z8A901 m Remat per protecció de la impermeabilització amb
perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix
de 52 mm de desenvolupament i 1 plec, col·locat amb
fixacions mecàniques i segellat amb cordó de masilla
elàstica resistent a la intemperie.

0,500      x 11,93702 = 5,96851

E721BCD5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes
GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat
superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de
feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color
estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

0,600      x 17,01495 = 10,20897

E5Z15N40 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà

1,000      x 12,33449 = 12,33449

Subtotal: 105,48668 105,48668

COST DIRECTE 105,48668
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 12,65840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,14508

P-2 E2R641M0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 31,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 16,35000 = 12,26250

Subtotal: 12,26250 12,26250

Maquinària

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 15,40000 = 15,40000

Subtotal: 15,40000 15,40000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 12,26300 = 0,12263

Subtotal: 0,12263 0,12263

COST DIRECTE 27,78513
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 3,33422

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,11935

P-3 E2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 14,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,170      x 75,00000 = 12,75000
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Subtotal: 12,75000 12,75000

COST DIRECTE 12,75000
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,53000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,28000

P-4 E4BAMA88 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 18,48000 = 0,40656

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 17,24000 = 0,37928

Subtotal: 0,78584 0,78584

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,018      x 1,17000 = 0,02106

B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 2,19000 = 2,62800

Subtotal: 2,64906 2,64906

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,78600 = 0,01179

Subtotal: 0,01179 0,01179

COST DIRECTE 3,44669
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,41360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,86029

P-5 E4BPA901 u Ancoratge sobre suport de fàbrica de pedra o
ceràmica massissa, amb acer en barres corrugades
de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat. Longitut de la barra de 50 cm, amb 20 cm
de perforació.

Rend.: 1,000 7,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,140 /R x 16,84000 = 2,35760

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 19,37000 = 2,42125

Subtotal: 4,77885 4,77885

Maquinària

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 0,125 /R x 1,58000 = 0,19750

C200F000 h Màquina taladradora 0,140 /R x 3,35000 = 0,46900

Subtotal: 0,66650 0,66650

Materials

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

0,4928      x 0,60000 = 0,29568

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

0,085      x 15,52000 = 1,31920
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,61488 1,61488

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,77867 = 0,07168

Subtotal: 0,07168 0,07168

COST DIRECTE 7,13191
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,85583

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,98774

P-6 E4ZWA901 u Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 12 mm i
81 mm d'alçada, fixats als perfils d'acer mitjançant
soldadura o mecànicament, amb els mitjans adeqüats.

Rend.: 1,000 2,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 19,37000 = 0,96850

Subtotal: 0,96850 0,96850

Maquinària

C200P100 h Equip i elements auxiliars per a soldadura de pern
connector tipus Nelson per a xapa col·laborant

0,050 /R x 17,57000 = 0,87850

Subtotal: 0,87850 0,87850

Materials

B0AA0605 u Pern de connexió tipus Nelson de 1/2´´ de diàmetre,
per a planxes col·laborants

1,000      x 0,49000 = 0,49000

Subtotal: 0,49000 0,49000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,96867 = 0,01453

Subtotal: 0,01453 0,01453

COST DIRECTE 2,35153
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,28218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,63371

P-7 E51Z1H0P m Formació de filada amb totxana de 290x140x100 mm,
col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:6

Rend.: 1,000 7,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 16,35000 = 1,14450

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 18,48000 = 4,62000

Subtotal: 5,76450 5,76450

Materials

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

3,4913      x 0,16000 = 0,55861

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

0,0011      x 72,67750 = 0,07995

Subtotal: 0,63856 0,63856
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PARTIDES D'OBRA

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,76467 = 0,08647

Subtotal: 0,08647 0,08647

COST DIRECTE 6,48953
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,77874

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,26827

E5Z15N40 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà

Rend.: 1,000 13,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,140 /R x 18,48000 = 2,58720

A0140000 h Manobre 0,140 /R x 16,35000 = 2,28900

Subtotal: 4,87620 4,87620

Materials

D07AA000 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

0,1515      x 48,74685 = 7,38515

Subtotal: 7,38515 7,38515

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,87600 = 0,07314

Subtotal: 0,07314 0,07314

COST DIRECTE 12,33449
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,48014

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,81463

P-8 E5Z2A902 m2 Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm,
col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre
perfils metàl·lics.

Rend.: 1,000 17,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 18,48000 = 7,39200

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,35000 = 3,27000

Subtotal: 10,66200 10,66200

Materials

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 9,996      x 0,14000 = 1,39944

B0F98540 u Encadellat ceràmic de 800x250x40 mm 5,250      x 0,55000 = 2,88750

Subtotal: 4,28694 4,28694

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 10,66200 = 0,26655

Subtotal: 0,26655 0,26655
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 15,21549
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,82586

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,04135

E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6
segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació

Rend.: 1,000 15,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 17,24000 = 2,58600

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 18,48000 = 5,54400

Subtotal: 8,13000 8,13000

Materials

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 0,74000 = 0,22200

B7119080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de
100 g/m2

1,100      x 4,87000 = 5,35700

Subtotal: 5,57900 5,57900

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,13000 = 0,12195

Subtotal: 0,12195 0,12195

COST DIRECTE 13,83095
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,65971

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,49066

E71197G5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6
segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb
armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida
en calent, prèvia imprimació

Rend.: 1,000 16,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 17,24000 = 2,58600

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 18,48000 = 5,54400

Subtotal: 8,13000 8,13000

Materials

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 0,74000 = 0,22200

B71190L0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160
g/m2

1,100      x 5,74000 = 6,31400

Subtotal: 6,53600 6,53600

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,13000 = 0,12195

Subtotal: 0,12195 0,12195
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 14,78795
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,77455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,56250

E721BCD5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes
GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat
superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de
feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color
estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

Rend.: 1,000 19,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 17,24000 = 2,58600

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 18,48000 = 5,54400

Subtotal: 8,13000 8,13000

Materials

B712A0ZA m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció
mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de feltre
de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard

1,100      x 7,65000 = 8,41500

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 0,300      x 1,16000 = 0,34800

Subtotal: 8,76300 8,76300

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,13000 = 0,12195

Subtotal: 0,12195 0,12195

COST DIRECTE 17,01495
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 2,04179

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,05674

P-9 E786A901 m2 Impermeabilització de parament corvat, extradòs de
volta, amb morter impermeabilitzant de capa fina,
aplicació a rodet, amb morter bicomponent a base
d'aglomerants cimenticis, àrids seleccionats de
granulometria fina i aditius especials, tipus
MAPELASTIC SMART de MAPEI o similar, amb un
gruix d'uns 2 mm, amb col·locació de malla tipus
MAPENET 150 o similar.
Criteri medicio: Messurat en projecció horitzontal

Rend.: 1,000 12,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,0736 /R x 18,48000 = 1,36013

A0140000 h Manobre 0,0368 /R x 16,35000 = 0,60168

Subtotal: 1,96181 1,96181

Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,0368 /R x 1,42000 = 0,05226

Subtotal: 0,05226 0,05226

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0009      x 1,67000 = 0,00150

B741A901 m2 Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de
gruix 1,5 mm i amb armadura de malla de polièster
tipus MAPENET 150 de MAPEI

1,100      x 3,30000 = 3,63000
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B755A901 kg Morter impermeabilitzant de capa fina, amb morter
bicomponent a base d'aglomerants cimenticis, àrids
seleccionats de granulometria fina i aditius especials,
tipus MAPELASTIC SMART de MAPEI

1,000      x 5,05000 = 5,05000

Subtotal: 8,68150 8,68150

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,96200 = 0,02943

Subtotal: 0,02943 0,02943

COST DIRECTE 10,72500
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,28700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,01200

E7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 2,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 18,48000 = 0,73920

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 17,24000 = 0,34480

Subtotal: 1,08400 1,08400

Materials

B7B151F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

1,100      x 0,95000 = 1,04500

Subtotal: 1,04500 1,04500

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,08400 = 0,01626

Subtotal: 0,01626 0,01626

COST DIRECTE 2,14526
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,25743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,40269

E7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 Rend.: 1,000 7,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 16,35000 = 2,04375

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 18,48000 = 4,62000

Subtotal: 6,66375 6,66375

Materials

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

0,0021      x 72,67750 = 0,15262

Subtotal: 0,15262 0,15262

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,66400 = 0,09996
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Subtotal: 0,09996 0,09996

COST DIRECTE 6,91633
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,82996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,74629

E7Z1JWD2 m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a
suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb
acabat remolinat

Rend.: 1,000 25,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 16,35000 = 6,54000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 18,48000 = 14,78400

Subtotal: 21,32400 21,32400

Materials

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

0,016      x 72,67750 = 1,16284

Subtotal: 1,16284 1,16284

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 21,32400 = 0,31986

Subtotal: 0,31986 0,31986

COST DIRECTE 22,80670
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 2,73680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,54350

E7Z8A901 m Remat per protecció de la impermeabilització amb
perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix
de 52 mm de desenvolupament i 1 plec, col·locat amb
fixacions mecàniques i segellat amb cordó de masilla
elàstica resistent a la intemperie.

Rend.: 1,000 13,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 19,10000 = 3,82000

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,24000 = 3,44800

Subtotal: 7,26800 7,26800

Materials

B7Z8A901 m Perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix
de 52 mm de desenvolupament i 1 plec

1,050      x 3,60000 = 3,78000

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

3,000      x 0,26000 = 0,78000

Subtotal: 4,56000 4,56000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,26800 = 0,10902

Subtotal: 0,10902 0,10902
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COST DIRECTE 11,93702
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,43244

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,36946

P-10 E81125B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, remolinat

Rend.: 1,000 19,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,560 /R x 18,48000 = 10,34880

A0140000 h Manobre 0,340 /R x 16,35000 = 5,55900

Subtotal: 15,90780 15,90780

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0173      x 84,19580 = 1,45659

Subtotal: 1,45659 1,45659

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 15,90800 = 0,39770

Subtotal: 0,39770 0,39770

COST DIRECTE 17,76209
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 2,13145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,89354

P-11 E8B71B25 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció
amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició
C2, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes,
capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40
µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm,
aplicat de forma manual

Rend.: 1,000 9,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,340 /R x 18,48000 = 6,28320

A013D000 h Ajudant pintor 0,034 /R x 17,24000 = 0,58616

Subtotal: 6,86936 6,86936

Materials

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

0,1024      x 6,50000 = 0,66560

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

0,0616      x 7,50000 = 0,46200

Subtotal: 1,12760 1,12760

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,86933 = 0,10304

Subtotal: 0,10304 0,10304
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COST DIRECTE 8,10000
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,97200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,07200

P-12 E8J1A901 m Coronament de parets de 50-70 cms de gruix amb
doble capa de maó massís d'elaboració manual de
290x140x50 mm de gruix, col·locant dues peces de
forma inclinada, segons col·locació original, amb
morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 53,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,300 /R x 18,48000 = 24,02400

A0140000 h Manobre 0,640 /R x 16,35000 = 10,46400

Subtotal: 34,48800 34,48800

Materials

B0F11252 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50
mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

29,000      x 0,35000 = 10,15000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,019      x 154,66867 = 2,93870

Subtotal: 13,08870 13,08870

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 34,48800 = 0,51732

Subtotal: 0,51732 0,51732

COST DIRECTE 48,09402
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 5,77128

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,86530

E9F5A901 m2 Paviment de lloses de formigó aillant de 50x50 cm,
tipus DANOLOSA, preu superior, col·locat a junt
seguit sobre suport

Rend.: 1,000 33,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 18,48000 = 7,39200

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,35000 = 3,27000

Subtotal: 10,66200 10,66200

Materials

B9FAA901 m2 Llosa de formigó aillant per a paviments de 50x50 cm,
de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu
superior, tipus DANOLOSA color gris

1,040      x 18,50000 = 19,24000

Subtotal: 19,24000 19,24000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,66200 = 0,15993

Subtotal: 0,15993 0,15993
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COST DIRECTE 30,06193
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 3,60743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,66936

P-13 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 18,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 18,48000 = 6,65280

A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 17,24000 = 3,10320

Subtotal: 9,75600 9,75600

Materials

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,08000 = 0,08000

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,37000 = 1,77210

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,670      x 1,19000 = 0,79730

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 2,79000 = 3,90600

Subtotal: 6,55540 6,55540

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,75600 = 0,14634

Subtotal: 0,14634 0,14634

COST DIRECTE 16,45774
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,97493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,43267

P-14 ED15B871 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 21,30 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,380 /R x 18,48000 = 7,02240

A0137000 h Ajudant col·locador 0,190 /R x 17,24000 = 3,27560

Subtotal: 10,29800 10,29800

Materials

BD13187B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 3,18000 = 4,45200

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm

0,670      x 2,28000 = 1,52760

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,330      x 7,51000 = 2,47830

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,11000 = 0,11000

Subtotal: 8,56790 8,56790

Altres
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,29800 = 0,15447

Subtotal: 0,15447 0,15447

COST DIRECTE 19,02037
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 2,28244

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,30281

P-15 ED31A901 u Bunera per coberta, amb tapa antigraves d'acer
inoxidable, de diàmetre 200 mm, instal·lat

Rend.: 1,000 26,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 18,48000 = 5,54400

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,35000 = 4,90500

Subtotal: 10,44900 10,44900

Materials

BD31U010 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa
roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm

1,000      x 12,70000 = 12,70000

Subtotal: 12,70000 12,70000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,44933 = 0,15674

Subtotal: 0,15674 0,15674

COST DIRECTE 23,30574
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 2,79669

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,10243

P-16 ED353565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

Rend.: 1,000 149,65 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 18,48000 = 55,44000

A0140000 h Manobre 1,500 /R x 16,35000 = 24,52500

Subtotal: 79,96500 79,96500

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

60,005      x 0,18000 = 10,80090

B0111000 m3 Aigua 0,002      x 1,67000 = 0,00334

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

0,0042      x 103,30000 = 0,43386

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

0,0851      x 59,55000 = 5,06771

BD3Z2776 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 1,000      x 24,45000 = 24,45000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0756      x 154,66867 = 11,69295
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 52,44876 52,44876

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 79,96533 = 1,19948

Subtotal: 1,19948 1,19948

COST DIRECTE 133,61324
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 16,03359

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,64683

P-17 K121A901 u Muntatge i desmuntatge d'escala formada per bastida
tubular metàl·lica fixa, per salvar una alçada de 11m
d'alçada, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Rend.: 1,000 2.373,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 40,000 /R x 17,24000 = 689,60000

A012M000 h Oficial 1a muntador 40,000 /R x 19,10000 = 764,00000

Subtotal: 1.453,60000 1.453,60000

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 20,000 /R x 32,21000 = 644,20000

Subtotal: 644,20000 644,20000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1.453,60000 = 21,80400

Subtotal: 21,80400 21,80400

COST DIRECTE 2.119,60400
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 254,35248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.373,95648

P-18 K121A902 u Amortització diària d'escala formada per bastida
tubular metàl·lica fixa

Rend.: 1,000 4,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

40,000      x 0,09000 = 3,60000

Subtotal: 3,60000 3,60000

COST DIRECTE 3,60000
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,43200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,03200
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P-19 K12CA902 ut Lloguer, despeses de desplaçaments i assegurança,
etc de plataforma telescopica articulada o plataforma
de tissora, autopropulsada amb motor de gasoil, de
15 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal,
de 700 kg de càrrega,  amb cistella de dimensions.
Inclòs desplaçaments de maquinària

Rend.: 1,000 224,00 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

CL40A902 ut Lloguer i despeses de desplaçament, assegurança,
etc de plataforma telescopica articulada o plataforma
de tissora,  autopropulsada amb motor de gasoil, de
15 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal,
de 700 kg de càrrega,  amb cistella de dimensions.

1,000 /R x 200,00000 = 200,00000

Subtotal: 200,00000 200,00000

COST DIRECTE 200,00000
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 24,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 224,00000

P-20 K12CA903 dia Amortització diaria de plataforma telescopica
articulada o plataforma de tissora, autopropulsada
amb motor de gasoil, de 15 m d'alçària màxima de
treball i 9,8 en horitzontal, de 700 kg de càrrega, amb
cistella de dimensions.

Rend.: 1,000 78,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

CL40A901 dia Amortització diaria de plataforma telescopica
articulada o plataforma de tissora,  autopropulsada
amb motor de gasoil, de 15 m d'alçària màxima de
treball i 9,8 en horitzontal, de 700 kg de càrrega,  amb
cistella de dimensions.

1,000 /R x 70,00000 = 70,00000

Subtotal: 70,00000 70,00000

COST DIRECTE 70,00000
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 8,40000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,40000

P-21 K151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 4,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 19,37000 = 1,93700

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,35000 = 1,63500

Subtotal: 3,57200 3,57200

Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

0,600      x 0,96000 = 0,57600

B0DZ4000 m Fleix 0,200      x 0,23000 = 0,04600

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de

1,200      x 0,15000 = 0,18000
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malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

Subtotal: 0,80200 0,80200

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,57200 = 0,05358

Subtotal: 0,05358 0,05358

COST DIRECTE 4,42758
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,53131

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,95889

P-22 K15QU160 m2 Protecció provisional d'edificació amb taulons i
tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides
encavalcades, amb recollida provisional d'aigües

Rend.: 1,000 12,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 19,37000 = 3,87400

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,35000 = 3,27000

Subtotal: 7,14400 7,14400

Materials

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

0,250      x 0,52000 = 0,13000

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus
perimetrals, per a seguretat i salut

1,200      x 3,22000 = 3,86400

Subtotal: 3,99400 3,99400

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,14400 = 0,10716

Subtotal: 0,10716 0,10716

COST DIRECTE 11,24516
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,34942

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,59458

K1R7Z001 m2 Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis Rend.: 1,000 0,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,002 /R x 16,84000 = 0,03368

Subtotal: 0,03368 0,03368

Maquinària

CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides

0,002 /R x 22,50000 = 0,04500

Subtotal: 0,04500 0,04500

Materials

BRL21000 kg Producte insecticida 0,002      x 27,41000 = 0,05482

Subtotal: 0,05482 0,05482

Altres
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,03400 = 0,00051

Subtotal: 0,00051 0,00051

COST DIRECTE 0,13401
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,01608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,15009

P-23 K1RAA901 m2 Neteja, desrunament, aspiració de zona de treball,
amb aplicació de insecticida i càrrega sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 6,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 16,84000 = 1,01040

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 16,35000 = 0,98100

Subtotal: 1,99140 1,99140

Maquinària

CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides

0,150 /R x 22,50000 = 3,37500

Subtotal: 3,37500 3,37500

Partides d'obra

K1R7Z001 m2 Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis 0,700      x 0,13401 = 0,09381

Subtotal: 0,09381 0,09381

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,99133 = 0,02987

Subtotal: 0,02987 0,02987

COST DIRECTE 5,49008
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,65881

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,14889

P-24 K1RAA902 m2 Neteja i preparació de l'extradòs de voltes i parets
perimetrals fins a 1m d'alçada per sobre de
l'ancoratge de la volta, a realitzar previ al reforç, i
posterior a l'apuntalament. Treballs consistents en:
- retirada de reomlerts i totes les parts inconsistents
fins l'obtenció de suport sanejat i compacte
- buidat superficial de les juntes de morter
disgregades fins l'obtenció de suport sanejat i
compacte, eflorescències, pols, floridures, etc
- aspiració de la superficie, eliminant completament
la pols o altres materials disgregats
- realització d'hidroneteja de la superficie, fins a
l'eliminació total de qualsevol element que pugui
comprometre l'adherencia dels materials a col·locar
posteriorment
- reomplert de juntes amb lletada de morter tipus
MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO
Unitat de mesura: messurat en projecció horitzontal,
inclòs p/p de parets perimetrals

Rend.: 1,000 30,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 16,84000 = 3,36800
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A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,35000 = 3,27000

Subtotal: 6,63800 6,63800

Maquinària

CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides

0,250 /R x 22,50000 = 5,62500

Subtotal: 5,62500 5,62500

Partides d'obra

K811A901 m2 Reomplert de juntes en elements ceràmics, parets,
voltes, etc, amb lletada de morter tipus
MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO

1,250      x 12,03923 = 15,04904

Subtotal: 15,04904 15,04904

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,000 %  s 6,63800 = 0,13276

Subtotal: 0,13276 0,13276

COST DIRECTE 27,44480
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 3,29338

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,73818

P-25 K2148L24 m2 Enderroc de volta de ceràmica, de dos gruixos, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,35000 = 1,63500

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 16,84000 = 3,36800

Subtotal: 5,00300 5,00300

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 15,65000 = 1,56500

Subtotal: 1,56500 1,56500

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,00333 = 0,07505

Subtotal: 0,07505 0,07505

COST DIRECTE 6,64305
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,79717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,44022

P-26 K214A901 m2 Enderroc d'entrebigat en forjats d'estructura
metàl·lica, de 5 a 10 cms de gruix, format per
ceràmica, de dos gruixos, descobrint els caps dels
perfils laminats existents, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 18,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,35000 = 16,35000

Subtotal: 16,35000 16,35000



REHABILITACIO DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLÈSIA DE SANT FRANCESC A MANRESA
PER A L´AJUNTAMENT DE MANRESA
19MNR14- FASE 1

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 16,35000 = 0,16350

Subtotal: 0,16350 0,16350

COST DIRECTE 16,51350
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,98162

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,49512

P-27 K215A901 m2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, no
ventilada, amb doble làmina asfaltica, col·locada
sobre element ceràmic d'entrebigat, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor. Inclòs
tots els elements de coberta com minvells,
desgüasos, etc

Rend.: 1,000 28,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,120 /R x 16,84000 = 2,02080

A0140000 h Manobre 1,280 /R x 16,35000 = 20,92800

Subtotal: 22,94880 22,94880

Maquinària

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,120 /R x 14,87000 = 1,78440

Subtotal: 1,78440 1,78440

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 22,94867 = 0,34423

Subtotal: 0,34423 0,34423

COST DIRECTE 25,07743
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 3,00929

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,08672

P-28 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou tall del revestiment

Rend.: 1,000 11,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 16,35000 = 9,81000

Subtotal: 9,81000 9,81000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,81000 = 0,14715

Subtotal: 0,14715 0,14715

COST DIRECTE 9,95715
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,19486

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,15201

P-29 K222A901 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions i
formació d'arqueta, fins a 1 m de fondària, amb tall i
obertura de paviment de pedra, retirada de peces de
pedra per a posterior recol·locació, realitzada de
forma manual i amb martell.

Rend.: 1,000 97,57 €
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Unitats Preu EURO Parcial Import

Maquinària

C13161E0 h Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,180 /R x 48,46000 = 8,72280

C1107431 h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t, amb
martell trencador

1,387 /R x 56,52000 = 78,39324

Subtotal: 87,11604 87,11604

COST DIRECTE 87,11604
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 10,45392

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,56996

P-30 K4445111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra

Rend.: 1,000 1,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,017 /R x 18,48000 = 0,31416

A0140000 h Manobre 0,017 /R x 16,35000 = 0,27795

Subtotal: 0,59211 0,59211

Materials

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,84000 = 0,84000

Subtotal: 0,84000 0,84000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,59200 = 0,01480

Subtotal: 0,01480 0,01480

COST DIRECTE 1,44691
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,17363

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,62054

P-31 K459A901 m3 Formigó per a formació de xapa de compressió, en
sostres amb elements resistents, amb formigó tipus
HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot o
manualment

Rend.: 1,000 108,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,176 /R x 16,35000 = 19,22760

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,294 /R x 18,48000 = 5,43312

Subtotal: 24,66072 24,66072

Materials

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 68,27000 = 71,68350
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 71,68350 71,68350

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 24,66080 = 0,61652

Subtotal: 0,61652 0,61652

COST DIRECTE 96,96074
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 11,63529

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,59603

K45DA901 m3 Morter de calç de resistencia a compressió de 1,5 a 2
N/mm2, per a voltes, abocat de forma manual

Rend.: 1,000 102,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,271 /R x 18,48000 = 5,00808

A0140000 h Manobre 1,082 /R x 16,35000 = 17,69070

Subtotal: 22,69878 22,69878

Materials

B071S100 kg Morter de calç de resistència a compressió de 1,5 a 2
N/mm2

102,000      x 0,67000 = 68,34000

Subtotal: 68,34000 68,34000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 22,69880 = 0,56747

Subtotal: 0,56747 0,56747

COST DIRECTE 91,60625
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 10,99275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,59900

P-32 K4C5U002 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta amb
cindri de fusta, de 5 m de llum i 5 m d'amplària per a
una càrrega màxima de treball de 10 kN/m2

Rend.: 0,200 104,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,250 /R x 17,37000 = 21,71250

Subtotal: 21,71250 21,71250

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,100      x 1,36000 = 0,13600

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,003      x 227,13000 = 0,68139

B0DFV001 m2 Cindri per a volta, d'entramat de fusta per una llum i
una amplària entre 4 i 6 m i 10 kN/m2 de càrrega
màxima de treball

1,000      x 68,02000 = 68,02000

B0D6A901 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 6 m d'alçària i 150
usos

0,060      x 18,75000 = 1,12500

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,38000 = 1,14000

Subtotal: 71,10239 71,10239

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 21,71240 = 0,54281
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,54281 0,54281

COST DIRECTE 93,35770
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 11,20292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,56062

P-33 K4C9A901 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o
volta a una alçària <= 6 m, amb puntal metàl·lic i tauló

Rend.: 1,000 19,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 16,35000 = 7,35750

A0121000 h Oficial 1a 0,450 /R x 19,37000 = 8,71650

Subtotal: 16,07400 16,07400

Materials

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,006      x 22,49000 = 0,13494

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,250      x 0,38000 = 0,47500

B0A31000 kg Clau acer 0,0448      x 1,36000 = 0,06093

Subtotal: 0,67087 0,67087

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 16,07400 = 0,40185

Subtotal: 0,40185 0,40185

COST DIRECTE 17,14672
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 2,05761

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,20433

P-34 K4DAA901 m2 Muntatge i desmuntatge de passera i/o plataforma de
treball, muntada sobre entramat desmuntable i
recolzada entre biguetes metal·liques i fixada a
estructura, amb tauler de fusta de pi, h>3,00m

Rend.: 1,000 23,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,560 /R x 18,48000 = 10,34880

A0133000 h Ajudant encofrador 0,440 /R x 17,24000 = 7,58560

Subtotal: 17,93440 17,93440

Materials

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

1,1495      x 1,28000 = 1,47136

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,4994      x 0,38000 = 0,18977

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 227,13000 = 0,43155

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695

Subtotal: 2,22963 2,22963

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 17,93440 = 0,44836

Subtotal: 0,44836 0,44836
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 20,61239
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 2,47349

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,08588

P-35 K4F6A901 m2 Volta estructural de maó de pla formada per dos
gruixos de maó massís de 290x140x30 mm i una
resistència a compressió de 7 N/mm2, LD, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat el primer amb pasta de guix i el segon amb
pasta de ciment ràpid

Rend.: 1,000 143,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,500 /R x 18,48000 = 64,68000

A0140000 h Manobre 1,800 /R x 16,35000 = 29,43000

Subtotal: 94,11000 94,11000

Materials

B0F11230 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x30
mm, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

59,370      x 0,32000 = 18,99840

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 20,0025      x 0,14000 = 2,80035

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

20,055      x 0,12000 = 2,40660

Subtotal: 24,20535 24,20535

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,000 %  s 94,11000 = 9,41100

Subtotal: 9,41100 9,41100

COST DIRECTE 127,72635
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 15,32716

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,05351

P-36 K4F6A902 m2 Reparació puntual de volta, formada maó de pla
formada per dos gruixos de maó foradat senzill de
290x140x40 mm i una resistència a compressió de 7
N/mm2, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat el primer amb pasta de
guix i el segon amb pasta de ciment ràpid

Rend.: 0,720 92,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 16,35000 = 20,43750

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,800 /R x 18,48000 = 46,20000

Subtotal: 66,63750 66,63750

Materials

B0F79240 u Maó foradat senzill R-7 de 290x140x40 mm,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

59,3712      x 0,14000 = 8,31197

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 20,0025      x 0,14000 = 2,80035

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

20,055      x 0,12000 = 2,40660

Subtotal: 13,51892 13,51892

Altres
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,000 %  s 66,63767 = 1,99913

Subtotal: 1,99913 1,99913

COST DIRECTE 82,15555
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 9,85867

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,01422

P-37 K4F6A903 m2 Reforç de l'extradòs de voltes, amb morter i fibra,
segons sistema de reforç FRCM SYSTEM de MAPEI,
consistent en:
- regularització de la superficie de l'intradòs de la
volta per obtenir capa uniforme, amb morter
bicomponent fibroreforçat d'elevada ductilitat, tipus
PLANITOP HDM RESTAURO, de 5-6 mm de gruix,
remontant les parets perimetrals verticals 0,40 a 1,00
m
- col·locació sobre la capa de morter fresc anterior, la
malla estructural de fibra de vidre tipus MAPEGRID
G220, remontant la malla perimetralment a les parets
verticals 1,00 m
- aplicació de la segona capa de morter PLANITOP
HDM RESTAURO, de 5-6 mm de gruix, cobrint les
malles, amb la primera capa encara fresca.
- col·locació de connexions a les parets perimetrals
amb connectors tipus MAPEWRAP G FIOCCO,
segons detalls, 1d10mm/50 cm
- reforç amb doblat de malla tipus MAPEGRIP G220
en cantonades i reblert de l'extradòs de la petxina
amb morter amb base de calç, fins a 1,00 m d'alçada
Mesura en projecció horitzontal, inclòs p/p d'actuació
perimetral en parets.

Rend.: 1,000 157,61 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

K4ZWA901 u Ancoratge amb trepants de corda de fibra de vidre
tipus MAPEWRAP G FIOCCO de 10 mm de diàmetre
amb col·locats amb fixació quimica a base de resines,
tot segons procediment d'intervenció del fabricant.
dera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís

1,000      x 16,93767 = 16,93767

K45DA901 m3 Morter de calç de resistencia a compressió de 1,5 a 2
N/mm2, per a voltes, abocat de forma manual

0,125      x 91,60625 = 11,45078

K4S5A901 m2 Reforç estructural segons sistema de reforç FRCM
SYSTEM de MAPEI, consistent en: regularització de
la superficie amb morter bicomponent fibroreforçat
d'elevada ductilitat, tipus PLANITOP HDM
RESTAURO, de 5-6 mm de gruix, col·locació de la
malla estructural de fibra de vidre tipus MAPEGRID
G220 i aplicació de la segona capa de morter
PLANITOP HDM RESTAURO, de 5-6 mm de gruix

1,000      x 112,33730 = 112,33730

Subtotal: 140,72575 140,72575

COST DIRECTE 140,72575
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 16,88709

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,61284

P-38 K4FR14F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret
d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer
inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici
fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric
de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de

Rend.: 1,000 13,37 €
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retracció controlada

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 16,84000 = 4,21000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 18,48000 = 4,62000

Subtotal: 8,83000 8,83000

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,120 /R x 3,35000 = 0,40200

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 0,100 /R x 1,58000 = 0,15800

Subtotal: 0,56000 0,56000

Materials

B0715200 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, fluid i de retracció controlada per a reparació

2,500      x 0,75000 = 1,87500

D0B24100 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) manipulat a
taller i elaborat a l'obra

0,206      x 2,61782 = 0,53927

Subtotal: 2,41427 2,41427

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,83000 = 0,13245

Subtotal: 0,13245 0,13245

COST DIRECTE 11,93672
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,43241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,36913

P-39 K4GRS3CD m3 Reparació amb reposició de peces, de paret de
maçoneria amb pedres de recuperació col·locades
amb morter mixt de ciment blanc 1:1:7, seguint les
proporcions i disposició paraments originals

Rend.: 1,000 433,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 9,000 /R x 16,35000 = 147,15000

A0122000 h Oficial 1a paleta 9,000 /R x 18,48000 = 166,32000

Subtotal: 313,47000 313,47000

Materials

D071L6C1 m3 Morter mixt amb ciment blanc de ram de paleta BL,
calç i sorra de marbre blanc, amb colorant i 250
kg/m3 de ciment, amb una proporció en volum 1:1:7 i
5 N/mm2 de resistència a compressió, elaborat a
l'obra

0,200      x 322,63420 = 64,52684

Subtotal: 64,52684 64,52684

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,000 %  s 313,47000 = 9,40410

Subtotal: 9,40410 9,40410
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COST DIRECTE 387,40094
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 46,48811

COST EXECUCIÓ MATERIAL 433,88905

P-40 K4S1A901 ut Substitució funcional de bigueta de perfil metàl·lic,
amb una llargada de sostre 4 a 6 m, amb perfil d'acer
laminat de secció similar a l'existent, tipus IPE 220 -
240, amb recolzament encastat en paret igual a
existent i reblert de forat de recolzament amb morter
de reparació tixotròpic i de retracció controlada.
Inclou el subministre del perfil. Llargada perfil entre 4 i
6 m

Rend.: 1,000 292,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 17,24000 = 25,86000

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 19,10000 = 28,65000

Subtotal: 54,51000 54,51000

Materials

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

4,000      x 0,80000 = 3,20000

Subtotal: 3,20000 3,20000

Partides d'obra

K4445111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra

140,000      x 1,44691 = 202,56740

Subtotal: 202,56740 202,56740

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 54,51000 = 0,54510

Subtotal: 0,54510 0,54510

COST DIRECTE 260,82250
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 31,29870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 292,12120

K4S5A901 m2 Reforç estructural segons sistema de reforç FRCM
SYSTEM de MAPEI, consistent en: regularització de
la superficie amb morter bicomponent fibroreforçat
d'elevada ductilitat, tipus PLANITOP HDM
RESTAURO, de 5-6 mm de gruix, col·locació de la
malla estructural de fibra de vidre tipus MAPEGRID
G220 i aplicació de la segona capa de morter
PLANITOP HDM RESTAURO, de 5-6 mm de gruix

Rend.: 1,000 125,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,100 /R x 19,37000 = 40,67700

A0140000 h Manobre 2,100 /R x 16,35000 = 34,33500

Subtotal: 75,01200 75,01200
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Materials

B4SSA901 m2 Malla de fibra de vidre per a reforç estructural
Mapegrid C

1,100      x 31,00000 = 34,10000

B4SSA902 kg Morter bicomponent a base de calç hidraulica i
Eco-Puzolana, per a reforç estructural

0,750      x 1,80000 = 1,35000

Subtotal: 35,45000 35,45000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 75,01200 = 1,87530

Subtotal: 1,87530 1,87530

COST DIRECTE 112,33730
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 13,48048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,81778

K4ZWA901 u Ancoratge amb trepants de corda de fibra de vidre
tipus MAPEWRAP G FIOCCO de 10 mm de diàmetre
amb col·locats amb fixació quimica a base de resines,
tot segons procediment d'intervenció del fabricant.
dera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís

Rend.: 1,000 18,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 19,37000 = 5,81100

Subtotal: 5,81100 5,81100

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,050 /R x 3,35000 = 0,16750

Subtotal: 0,16750 0,16750

Materials

B0A6A901 ml Corda de fibra de vidre unidireccional d'alta
resistencia per a connexions estructurals, tipus
MapeWrad G FIOCCO, amb impregnació i aplicació
de productes MapeWrap.

0,600      x 18,12000 = 10,87200

Subtotal: 10,87200 10,87200

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,81133 = 0,08717

Subtotal: 0,08717 0,08717

COST DIRECTE 16,93767
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 2,03252

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,97019

P-41 K5ZFA901 u Gàrgola de planxa d'acer inoxidable per desgüas
sobre gàrgola existent, de secció rectangular,
col·locada soldada ala impermeabilització.

Rend.: 1,000 151,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 19,10000 = 9,55000

A013M000 h Ajudant muntador 0,500 /R x 17,24000 = 8,62000

Subtotal: 18,17000 18,17000
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Materials

B5ZFU049 u Gàrgola de planxa de coure estampada amb silueta
retallada, de 80 mm de diàmetre

1,000      x 116,47000 = 116,47000

Subtotal: 116,47000 116,47000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 18,17000 = 0,45425

Subtotal: 0,45425 0,45425

COST DIRECTE 135,09425
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 16,21131

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,30556

K811A901 m2 Reomplert de juntes en elements ceràmics, parets,
voltes, etc, amb lletada de morter tipus
MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO

Rend.: 1,000 13,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 18,48000 = 2,77200

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 16,35000 = 2,45250

Subtotal: 5,22450 5,22450

Materials

D070A901 m3 Morter resisitent a les sals, a base de calç hidraulica
natural i eco-puzolana, per al reblert de juntes i
confeccio de cares vistes en elements ceràmics,
elaborat a l'obra

0,005      x 1.336,82410 = 6,68412

Subtotal: 6,68412 6,68412

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 5,22440 = 0,13061

Subtotal: 0,13061 0,13061

COST DIRECTE 12,03923
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,44471

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,48394

P-42 K8122812 m2 Enguixat reglejat sobre parament corbat, a més de
3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix
C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 22,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 0,165 /R x 16,35000 = 2,69775

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,770 /R x 18,48000 = 14,22960

Subtotal: 16,92735 16,92735

Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,12000 = 0,09576

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,0265      x 113,51550 = 3,00816

Subtotal: 3,10392 3,10392

Altres
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 16,92720 = 0,42318

Subtotal: 0,42318 0,42318

COST DIRECTE 20,45445
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 2,45453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,90898

P-43 K874A902 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats
d'acer fins a un grau de preparació A Sa1, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor.
Els treballs es realitzaran segons memoria del
projecte, consisteixen en:
- Revisió dels caps de totes les bigues un cop
aixecat el taulell ceràmic
- Sorrejat o raspat amb raspall de pues d’acer fins
assolir una grau de preparació de la superfície tipus A
Sa1

Rend.: 0,800 16,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 16,35000 = 14,30625

Subtotal: 14,30625 14,30625

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,30600 = 0,21459

Subtotal: 0,21459 0,21459

COST DIRECTE 14,52084
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,74250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,26334

P-44 KY31A901 ut Formació de forat per passamurs en paret de pedra o
forjat, per a tub de d. màxim 125mm, amb col·locació
de tub de PVC per passamurs i reposició posterior del
perimetre del forat

Rend.: 0,650 73,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 2,000 /R x 18,48000 = 56,86154

Subtotal: 56,86154 56,86154

Materials

BD13182B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 1 m, per a encolar

1,000      x 7,96000 = 7,96000

Subtotal: 7,96000 7,96000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 56,86133 = 0,85292

Subtotal: 0,85292 0,85292
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 65,67446
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 7,88094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,55540
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41

PARTIDES ALÇADES

XPCQF101 pa Partida alçada a justificar per al compliment del
programa de control de qualitat, segons projecte, Pla
de Control i especificacions de la direcció facultativa

Rend.: 1,000 1.050,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPIMF101 pa Partida alçada a justificar per previsió d'imprevistos Rend.: 1,000 3.000,00 €
_____________________________________________________________________________________________________________

XPISF101 pa Partida alçada d'abonament integre per a la formació
de connexió de xarxa de recollida d'aigua pluvial de
l'edifici amb xarxa de clavegueram publica. Inclòs
taxes de connexió, treballs d'obertura de paviments a
carrer, formació de rasa, suministre i col·locació de
tub de pvc formigonat i connexió en pou o a tub de la
xarxa municipal, amb posterior reposició de
paviments en carrer i recol·locació de paviment
interior. Unitat d'obra acabada.

Rend.: 1,000 1.200,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPSSF101 pa Partida alçada d'abonament integre per la Seguretat i
Salut a l'obra, segons Estudi de Seguretat i el Pla de
Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 1.050,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

1 CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ
15 COBERTES
151 COBERTES PLANES
1512 COBERTES PLANES NO TRANSITABLES
_____________________________________________________________________________________________________________

1512A901 m2 Coberta plana invertida no transitable, formada per:
- formació de mitja canya perimetral i canal longitudinal amb morter
- formació de pendents amb formigó celular o morter
- imprimació bituminosa de base acuosa 0,3 kg/m2, tipus CURIDAN de DANOSA o similar
- làmina bituminosa de betúm modificat i elastomers SBS, amb armadura de fileltre de fibra de vidre, de 3
Kg/m2, tipus GLASDAN 30 p elast de DANOSA o similar, adherit al suport
- 2ª capa de làmina bituminosa de betúm modificat amb elastomers SBS, amb armadura de fieltre de poliester,
de 4 Kg/m2, tipus ESTERADAN 40 P ELAST de DANOSA o similar, adherida a la capa anterior amb soplet
- capa separadora geotextil tipus DANOFELT PY200 de DANOSA o similar
- acabat amb paviment de llosa aillant tipus DANOLOSA.
Inclou p/p de formació de minvells i formació de canal longitudinal segons detalls i descripció:
- Minvells de 20 cms d'alçada mínima, amb col·locació de banda de reforç E30 PELAST i banda d'acabat
autoprotegida amb granulat de pissarra, amb armadura de fieltre de poliester reforçat de 4 Kg/m2, ESTERDAN
PLUS 40/GP ELAST, adherides al suport i entre làmines, i perfil metàl·lic DANOSA fiçat mecànicament al
parament i segellat amb cordó elàstic tipus ELASTYDAN PU 40 GRIS entre el perfil i el parament. Inclós
formació de trobades amb gárgoles.
- Canal longitudinal de dimensions segons detall, formada amb els seguents materials: banda de reforç E30
PELAST i banda d'acabat autoprotegida amb granulat de pissarra, amb armadura de fieltre de poliester reforçat
de 4 Kg/m2, ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST, adherides al suport i entre làmines. Inclós trobada amb embornal
de desgüàs.
Unitat d'obra acabada: mesura en projecció horitzontal, inclòs p/p de minvells i canal.

118,15 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 2

E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E2 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E2R GESTIÓ DE RESIDUS
E2R6 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
_____________________________________________________________________________________________________________

E2R641M0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

31,12 €

(TRENTA-UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

E2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
_____________________________________________________________________________________________________________

E2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

14,28 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

E4 ESTRUCTURES
E4B ARMADURES PASSIVES
E4BA ARMADURES PER A SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS
_____________________________________________________________________________________________________________

E4BAMA88 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3,86 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

E4BP ANCORATGE D'ARMADURES PASSIVES
_____________________________________________________________________________________________________________

E4BPA901 u Ancoratge sobre suport de fàbrica de pedra o ceràmica massissa, amb acer en barres corrugades de 10 mm de
diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components i baixa viscositat. Longitut de la barra de 50 cm, amb 20 cm de perforació.

7,99 €

(SET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

E4Z ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
E4ZW ANCORATGES PER A ESTRUCTURES
_____________________________________________________________________________________________________________

E4ZWA901 u Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 12 mm i 81 mm d'alçada, fixats als perfils d'acer mitjançant
soldadura o mecànicament, amb els mitjans adeqüats.

2,63 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

E5 COBERTES
E51 TERRATS
E51Z ELEMENTS AUXILIARS PER A TERRATS
_____________________________________________________________________________________________________________

E51Z1H0P m Formació de filada amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:6 7,27 €
(SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 3

E5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5Z1 FORMACIÓ DE PENDENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

E5Z15N40 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà 13,81 €
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

E5Z2 SOLERES I EMPOSTISSATS
_____________________________________________________________________________________________________________

E5Z2A902 m2 Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre perfils
metàl·lics.

17,04 €

(DISSET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

E7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E71 MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES
E711 MEMBRANES ADHERIDES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES
_____________________________________________________________________________________________________________

E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació

15,49 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

E71197G5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

16,56 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

E72 MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL
E721 MEMBRANES ADHERIDES AMB LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL
_____________________________________________________________________________________________________________

E721BCD5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat
superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre
de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

19,06 €

(DINOU EUROS AMB SIS CENTIMS)

E78 IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS
E786 IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTERS ESPECIALS
_____________________________________________________________________________________________________________

E786A901 m2 Impermeabilització de parament corvat, extradòs de volta, amb morter impermeabilitzant de capa fina, aplicació
a rodet, amb morter bicomponent a base d'aglomerants cimenticis, àrids seleccionats de granulometria fina i
aditius especials, tipus MAPELASTIC SMART de MAPEI o similar, amb un gruix d'uns 2 mm, amb col·locació de
malla tipus MAPENET 150 o similar.
Criteri medicio: Messurat en projecció horitzontal

12,01 €

(DOTZE EUROS AMB UN CENTIMS)
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Pàg.: 4

E7B GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES
E7B4 GEOTÉXTILS DE POLIÈSTER
_____________________________________________________________________________________________________________

E7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir 2,40 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

E7Z ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7Z1 ELEMENTS ESPECIALS PER A MEMBRANES
_____________________________________________________________________________________________________________

E7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 7,75 €
(SET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

E7Z1JWD2 m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat
remolinat

25,54 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

E7Z8 REMATS DE XAPA D'ACER AMB LÀMINA DE PVC ADHERIDA PER A IMPERMEABILITZACIONS
_____________________________________________________________________________________________________________

E7Z8A901 m Remat per protecció de la impermeabilització amb perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix de 52
mm de desenvolupament i 1 plec, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat amb cordó de masilla elàstica
resistent a la intemperie.

13,37 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

E8 REVESTIMENTS
E81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS
E811 ARREBOSSATS
_____________________________________________________________________________________________________________

E81125B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:4, remolinat

19,89 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

E8B TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ
E8B7 ANTICORROSIU
_____________________________________________________________________________________________________________

E8B71B25 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C2,
segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40 µm, amb
un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma manual

9,07 €

(NOU EUROS AMB SET CENTIMS)

E8J CORONAMENTS
E8J1 CORONAMENTS DE PARETS AMB PECES CERÀMIQUES
_____________________________________________________________________________________________________________

E8J1A901 m Coronament de parets de 50-70 cms de gruix amb doble capa de maó massís d'elaboració manual de
290x140x50 mm de gruix, col·locant dues peces de forma inclinada, segons col·locació original, amb morter
mixt 1:2:10

53,87 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
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E9 PAVIMENTS
E9F PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ
E9F5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

E9F5A901 m2 Paviment de lloses de formigó aillant de 50x50 cm, tipus DANOLOSA, preu superior, col·locat a junt seguit
sobre suport

33,67 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

ED INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED1 DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS
ED15 BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
_____________________________________________________________________________________________________________

ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

18,43 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

ED15B871 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

21,30 €

(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA CENTIMS)

ED3 CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS
ED31 CAIXES SIFÒNIQUES
_____________________________________________________________________________________________________________

ED31A901 u Bunera per coberta, amb tapa antigraves d'acer inoxidable, de diàmetre 200 mm, instal·lat 26,10 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)

ED35 PERICONS
_____________________________________________________________________________________________________________

ED353565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en massa de
10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

149,65 €

(CENT QUARANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CENTIMS)
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K PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
K1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
K12 IMPLANTACIONS D'OBRA
K121 BASTIDES
_____________________________________________________________________________________________________________

K121A901 u Muntatge i desmuntatge d'escala formada per bastida tubular metàl·lica fixa, per salvar una alçada de 11m
d'alçada, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de
20 km

2.373,96 €

(DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

K121A902 u Amortització diària d'escala formada per bastida tubular metàl·lica fixa 4,03 €
(QUATRE EUROS AMB TRES CENTIMS)

K12C PLATAFORMES MÒBILS
_____________________________________________________________________________________________________________

K12CA902 ut Lloguer, despeses de desplaçaments i assegurança, etc de plataforma telescopica articulada o plataforma de
tissora, autopropulsada amb motor de gasoil, de 15 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 700 kg
de càrrega,  amb cistella de dimensions.
Inclòs desplaçaments de maquinària

224,00 €

(DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS)

K12CA903 dia Amortització diaria de plataforma telescopica articulada o plataforma de tissora, autopropulsada amb motor de
gasoil, de 15 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 700 kg de càrrega, amb cistella de
dimensions.

78,40 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

K15 PROTECCIONS COL·LECTIVES
K151 PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES
_____________________________________________________________________________________________________________

K151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral
de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs

4,96 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

K15Q PROTECCIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS
_____________________________________________________________________________________________________________

K15QU160 m2 Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides
encavalcades, amb recollida provisional d'aigües

12,59 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)
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K1R DESINFECCIONS, DESRATITZACIONS, ELIMINACIÓ DE PLANTES I MALES HERBES
K1R7 CONTROL D'INSECTES I PARÀSITS
_____________________________________________________________________________________________________________

K1R7Z001 m2 Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis 0,15 €
(ZERO EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

K1RA ELIMINACIÓ DE PLANTES I HERBES
_____________________________________________________________________________________________________________

K1RAA901 m2 Neteja, desrunament, aspiració de zona de treball, amb aplicació de insecticida i càrrega sobre camió o
contenidor

6,15 €

(SIS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

K1RAA902 m2 Neteja i preparació de l'extradòs de voltes i parets perimetrals fins a 1m d'alçada per sobre de l'ancoratge de la
volta, a realitzar previ al reforç, i posterior a l'apuntalament. Treballs consistents en:
- retirada de reomlerts i totes les parts inconsistents fins l'obtenció de suport sanejat i compacte
- buidat superficial de les juntes de morter disgregades fins l'obtenció de suport sanejat i compacte,
eflorescències, pols, floridures, etc
- aspiració de la superficie, eliminant completament la pols o altres materials disgregats
- realització d'hidroneteja de la superficie, fins a l'eliminació total de qualsevol element que pugui comprometre
l'adherencia dels materials a col·locar posteriorment
- reomplert de juntes amb lletada de morter tipus MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO
Unitat de mesura: messurat en projecció horitzontal, inclòs p/p de parets perimetrals

30,74 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

K2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K214 DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES
_____________________________________________________________________________________________________________

K2148L24 m2 Enderroc de volta de ceràmica, de dos gruixos, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

7,44 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

K214A901 m2 Enderroc d'entrebigat en forjats d'estructura metàl·lica, de 5 a 10 cms de gruix, format per ceràmica, de dos
gruixos, descobrint els caps dels perfils laminats existents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

18,50 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

K215 DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES
_____________________________________________________________________________________________________________

K215A901 m2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb doble làmina asfaltica, col·locada sobre
element ceràmic d'entrebigat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor. Inclòs tots els elements
de coberta com minvells, desgüasos, etc

28,09 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)
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K218 DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou tall del revestiment

11,15 €

(ONZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

K22 MOVIMENTS DE TERRES
K222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS
_____________________________________________________________________________________________________________

K222A901 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions i formació d'arqueta, fins a 1 m de fondària, amb tall i obertura de
paviment de pedra, retirada de peces de pedra per a posterior recol·locació, realitzada de forma manual i amb
martell.

97,57 €

(NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)

K4 ESTRUCTURES
K44 ESTRUCTURES D'ACER
K444 BIGUETES D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

K4445111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

1,62 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)

K45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
K459 FORMIGONAT DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS
_____________________________________________________________________________________________________________

K459A901 m3 Formigó per a formació de xapa de compressió, en sostres amb elements resistents, amb formigó tipus
HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot o manualment

108,60 €

(CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

K45D FORMIGONAT DE MEMBRANES I VOLTES
_____________________________________________________________________________________________________________

K45DA901 m3 Morter de calç de resistencia a compressió de 1,5 a 2 N/mm2, per a voltes, abocat de forma manual 102,60 €
(CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

K4C APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES
K4C5 APUNTALAMENT D'ARCS, VOLTES I REVOLTONS
_____________________________________________________________________________________________________________

K4C5U002 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta amb cindri de fusta, de 5 m de llum i 5 m d'amplària per a una
càrrega màxima de treball de 10 kN/m2

104,56 €

(CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
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K4C9 APUNTALAMENT DE SOSTRES
_____________________________________________________________________________________________________________

K4C9A901 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o volta a una alçària <= 6 m, amb puntal metàl·lic i tauló 19,20 €
(DINOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

K4D MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS
K4DA ENCOFRATS PER A SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS
_____________________________________________________________________________________________________________

K4DAA901 m2 Muntatge i desmuntatge de passera i/o plataforma de treball, muntada sobre entramat desmuntable i recolzada
entre biguetes metal·liques i fixada a estructura, amb tauler de fusta de pi, h>3,00m

23,09 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)

K4F ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA
K4F6 VOLTES I REVOLTONS D'OBRA DE FÀBRICA DE CERÀMICA
_____________________________________________________________________________________________________________

K4F6A901 m2 Volta estructural de maó de pla formada per dos gruixos de maó massís de 290x140x30 mm i una resistència a
compressió de 7 N/mm2, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat el primer amb
pasta de guix i el segon amb pasta de ciment ràpid

143,05 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)

K4F6A902 m2 Reparació puntual de volta, formada maó de pla formada per dos gruixos de maó foradat senzill de 290x140x40
mm i una resistència a compressió de 7 N/mm2, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat el primer amb pasta de guix i el segon amb pasta de ciment ràpid

92,01 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB UN CENTIMS)

K4F6A903 m2 Reforç de l'extradòs de voltes, amb morter i fibra, segons sistema de reforç FRCM SYSTEM de MAPEI,
consistent en:
- regularització de la superficie de l'intradòs de la volta per obtenir capa uniforme, amb morter bicomponent
fibroreforçat d'elevada ductilitat, tipus PLANITOP HDM RESTAURO, de 5-6 mm de gruix, remontant les parets
perimetrals verticals 0,40 a 1,00 m
- col·locació sobre la capa de morter fresc anterior, la malla estructural de fibra de vidre tipus MAPEGRID
G220, remontant la malla perimetralment a les parets verticals 1,00 m
- aplicació de la segona capa de morter PLANITOP HDM RESTAURO, de 5-6 mm de gruix, cobrint les malles,
amb la primera capa encara fresca.
- col·locació de connexions a les parets perimetrals amb connectors tipus MAPEWRAP G FIOCCO, segons
detalls, 1d10mm/50 cm
- reforç amb doblat de malla tipus MAPEGRIP G220 en cantonades i reblert de l'extradòs de la petxina amb
morter amb base de calç, fins a 1,00 m d'alçada
Mesura en projecció horitzontal, inclòs p/p d'actuació perimetral en parets.

157,61 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

K4FR REPARACIÓ D'ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA
_____________________________________________________________________________________________________________

K4FR14F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer inoxidable
austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb
resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

13,37 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)
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K4G ESTRUCTURES DE MAÇONERIA
K4GR REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE MAÇONERIA
_____________________________________________________________________________________________________________

K4GRS3CD m3 Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria amb pedres de recuperació col·locades amb morter
mixt de ciment blanc 1:1:7, seguint les proporcions i disposició paraments originals

433,89 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

K4S REFORÇ D'ESTRUCTURES
K4S1 REFORÇ DE SOSTRES
_____________________________________________________________________________________________________________

K4S1A901 ut Substitució funcional de bigueta de perfil metàl·lic, amb una llargada de sostre 4 a 6 m, amb perfil d'acer laminat
de secció similar a l'existent, tipus IPE 220 - 240, amb recolzament encastat en paret igual a existent i reblert de
forat de recolzament amb morter de reparació tixotròpic i de retracció controlada. Inclou el subministre del perfil.
Llargada perfil entre 4 i 6 m

292,12 €

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

K4S5 REFORÇ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

K4S5A901 m2 Reforç estructural segons sistema de reforç FRCM SYSTEM de MAPEI, consistent en: regularització de la
superficie amb morter bicomponent fibroreforçat d'elevada ductilitat, tipus PLANITOP HDM RESTAURO, de 5-6
mm de gruix, col·locació de la malla estructural de fibra de vidre tipus MAPEGRID G220 i aplicació de la segona
capa de morter PLANITOP HDM RESTAURO, de 5-6 mm de gruix

125,82 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

K4Z ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
K4ZW ANCORATGES PER A ESTRUCTURES
_____________________________________________________________________________________________________________

K4ZWA901 u Ancoratge amb trepants de corda de fibra de vidre tipus MAPEWRAP G FIOCCO de 10 mm de diàmetre amb
col·locats amb fixació quimica a base de resines, tot segons procediment d'intervenció del fabricant.
dera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís

18,97 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

K5 COBERTES
K5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
K5ZF ACROTERIS, GÀRGOLES I IMPOSTES
_____________________________________________________________________________________________________________

K5ZFA901 u Gàrgola de planxa d'acer inoxidable per desgüas sobre gàrgola existent, de secció rectangular, col·locada
soldada ala impermeabilització.

151,31 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

K8 REVESTIMENTS
K81 ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX
K811 ARREBOSSATS
_____________________________________________________________________________________________________________

K811A901 m2 Reomplert de juntes en elements ceràmics, parets, voltes, etc, amb lletada de morter tipus MAPE-ANTIQUE
ALLETTAMENTO

13,48 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
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K812 ENGUIXATS
_____________________________________________________________________________________________________________

K8122812 m2 Enguixat reglejat sobre parament corbat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1

22,91 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

K87 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA
K874 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA D'ELEMENTS D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

K874A902 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació A Sa1, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor.
Els treballs es realitzaran segons memoria del projecte, consisteixen en:
- Revisió dels caps de totes les bigues un cop aixecat el taulell ceràmic
- Sorrejat o raspat amb raspall de pues d’acer fins assolir una grau de preparació de la superfície tipus A Sa1

16,26 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)

KY AJUDES DE RAM DE PALETA
KY3 PASSAMURS
KY31 PASSAMURS AMB TUB DE PVC
_____________________________________________________________________________________________________________

KY31A901 ut Formació de forat per passamurs en paret de pedra o forjat, per a tub de d. màxim 125mm, amb col·locació de
tub de PVC per passamurs i reposició posterior del perimetre del forat

73,56 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)
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P-1 1512A901 m2 Coberta plana invertida no transitable, formada per:
- formació de mitja canya perimetral i canal longitudinal amb morter
- formació de pendents amb formigó celular o morter
- imprimació bituminosa de base acuosa 0,3 kg/m2, tipus CURIDAN de DANOSA o similar
- làmina bituminosa de betúm modificat i elastomers SBS, amb armadura de fileltre de fibra
de vidre, de 3 Kg/m2, tipus GLASDAN 30 p elast de DANOSA o similar, adherit al suport
- 2ª capa de làmina bituminosa de betúm modificat amb elastomers SBS, amb armadura de
fieltre de poliester, de 4 Kg/m2, tipus ESTERADAN 40 P ELAST de DANOSA o similar,
adherida a la capa anterior amb soplet
- capa separadora geotextil tipus DANOFELT PY200 de DANOSA o similar
- acabat amb paviment de llosa aillant tipus DANOLOSA.
Inclou p/p de formació de minvells i formació de canal longitudinal segons detalls i descripció:
- Minvells de 20 cms d'alçada mínima, amb col·locació de banda de reforç E30 PELAST i
banda d'acabat autoprotegida amb granulat de pissarra, amb armadura de fieltre de poliester
reforçat de 4 Kg/m2, ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST, adherides al suport i entre làmines, i
perfil metàl·lic DANOSA fiçat mecànicament al parament i segellat amb cordó elàstic tipus
ELASTYDAN PU 40 GRIS entre el perfil i el parament. Inclós formació de trobades amb
gárgoles.
- Canal longitudinal de dimensions segons detall, formada amb els seguents materials:
banda de reforç E30 PELAST i banda d'acabat autoprotegida amb granulat de pissarra, amb
armadura de fieltre de poliester reforçat de 4 Kg/m2, ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST,
adherides al suport i entre làmines. Inclós trobada amb embornal de desgüàs.
Unitat d'obra acabada: mesura en projecció horitzontal, inclòs p/p de minvells i canal.

118,15 €

Altres conceptes 118,15000 €

P-2 E2R641M0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

31,12 €

Altres conceptes 31,12000 €

P-3 E2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

14,28 €

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una de 12,75000 €
Altres conceptes 1,53000 €

P-4 E4BAMA88 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3,86 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02106 €
B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B5 2,62800 €

Altres conceptes 1,21094 €

P-5 E4BPA901 u Ancoratge sobre suport de fàbrica de pedra o ceràmica massissa, amb acer en barres
corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Longitut
de la barra de 50 cm, amb 20 cm de perforació.

7,99 €

B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per 1,31920 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,29568 €

Altres conceptes 6,37512 €

P-6 E4ZWA901 u Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 12 mm i 81 mm d'alçada, fixats als perfils d'acer
mitjançant soldadura o mecànicament, amb els mitjans adeqüats.

2,63 €

B0AA0605 u Pern de connexió tipus Nelson de 1/2´´ de diàmetre, per a planxes col·laborants 0,49000 €
Altres conceptes 2,14000 €

P-7 E51Z1H0P m Formació de filada amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter
de ciment 1:6

7,27 €

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,55861 €
Altres conceptes 6,71139 €
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P-8 E5Z2A902 m2 Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid,
recolzada sobre perfils metàl·lics.

17,04 €

B0F98540 u Encadellat ceràmic de 800x250x40 mm 2,88750 €
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,39944 €

Altres conceptes 12,75306 €

P-9 E786A901 m2 Impermeabilització de parament corvat, extradòs de volta, amb morter impermeabilitzant de
capa fina, aplicació a rodet, amb morter bicomponent a base d'aglomerants cimenticis, àrids
seleccionats de granulometria fina i aditius especials, tipus MAPELASTIC SMART de MAPEI
o similar, amb un gruix d'uns 2 mm, amb col·locació de malla tipus MAPENET 150 o similar.
Criteri medicio: Messurat en projecció horitzontal

12,01 €

B755A901 kg Morter impermeabilitzant de capa fina, amb morter bicomponent a base d'aglomerants 5,05000 €
B0111000 m3 Aigua 0,00150 €
B741A901 m2 Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,5 mm i amb armadura de 3,63000 €

Altres conceptes 3,32850 €

P-10 E81125B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, remolinat

19,89 €

Altres conceptes 19,89000 €

P-11 E8B71B25 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe
d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm
i capa d'acabat de 40 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma
manual

9,07 €

B89ZPE50 l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 0,66560 €
B89ZPP60 l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 0,46200 €

Altres conceptes 7,94240 €

P-12 E8J1A901 m Coronament de parets de 50-70 cms de gruix amb doble capa de maó massís d'elaboració
manual de 290x140x50 mm de gruix, col·locant dues peces de forma inclinada, segons
col·locació original, amb morter mixt 1:2:10

53,87 €

B0F11252 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, s 10,15000 €
Altres conceptes 43,72000 €

P-13 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

18,43 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 3,90600 €
BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €
BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,77210 €
BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,79730 €

Altres conceptes 11,87460 €

P-14 ED15B871 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

21,30 €

BD13187B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 4,45200 €
BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 1,52760 €
BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 2,47830 €
BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,11000 €

Altres conceptes 12,73210 €

P-15 ED31A901 u Bunera per coberta, amb tapa antigraves d'acer inoxidable, de diàmetre 200 mm, instal·lat 26,10 €
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BD31U010 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 20 12,70000 €
Altres conceptes 13,40000 €

P-16 ED353565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de
gruix de maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10,
sobre solera de formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat

149,65 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 0,43386 €
BD3Z2776 u Tapa prefabricada de formigó armat de 70x70x6 cm 24,45000 €
B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, 5,06771 €
B0111000 m3 Aigua 0,00334 €
B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE 10,80090 €

Altres conceptes 108,89419 €

P-17 K121A901 u Muntatge i desmuntatge d'escala formada per bastida tubular metàl·lica fixa, per salvar una
alçada de 11m d'alçada, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km

2.373,96 €

Altres conceptes 2.373,96000 €

P-18 K121A902 u Amortització diària d'escala formada per bastida tubular metàl·lica fixa 4,03 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm 3,60000 €
Altres conceptes 0,43000 €

P-19 K12CA902 ut Lloguer, despeses de desplaçaments i assegurança, etc de plataforma telescopica articulada
o plataforma de tissora, autopropulsada amb motor de gasoil, de 15 m d'alçària màxima de
treball i 9,8 en horitzontal, de 700 kg de càrrega,  amb cistella de dimensions.
Inclòs desplaçaments de maquinària

224,00 €

Altres conceptes 224,00000 €

P-20 K12CA903 dia Amortització diaria de plataforma telescopica articulada o plataforma de tissora,
autopropulsada amb motor de gasoil, de 15 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal,
de 700 kg de càrrega,  amb cistella de dimensions.

78,40 €

Altres conceptes 78,40000 €

P-21 K151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de
fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de
pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

4,96 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x8 0,18000 €
B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,57600 €
B0DZ4000 m Fleix 0,04600 €

Altres conceptes 4,15800 €

P-22 K15QU160 m2 Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o
bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües

12,59 €

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,13000 €
B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut 3,86400 €

Altres conceptes 8,59600 €

P-23 K1RAA901 m2 Neteja, desrunament, aspiració de zona de treball, amb aplicació de insecticida i càrrega
sobre camió o contenidor

6,15 €

Altres conceptes 6,15000 €

P-24 K1RAA902 m2 Neteja i preparació de l'extradòs de voltes i parets perimetrals fins a 1m d'alçada per sobre
de l'ancoratge de la volta, a realitzar previ al reforç, i posterior a l'apuntalament. Treballs
consistents en:
- retirada de reomlerts i totes les parts inconsistents fins l'obtenció de suport sanejat i

30,74 €
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compacte
- buidat superficial de les juntes de morter disgregades fins l'obtenció de suport sanejat i
compacte, eflorescències, pols, floridures, etc
- aspiració de la superficie, eliminant completament la pols o altres materials disgregats
- realització d'hidroneteja de la superficie, fins a l'eliminació total de qualsevol element que
pugui comprometre l'adherencia dels materials a col·locar posteriorment
- reomplert de juntes amb lletada de morter tipus MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO
Unitat de mesura: messurat en projecció horitzontal, inclòs p/p de parets perimetrals

Altres conceptes 30,74000 €

P-25 K2148L24 m2 Enderroc de volta de ceràmica, de dos gruixos, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

7,44 €

Altres conceptes 7,44000 €

P-26 K214A901 m2 Enderroc d'entrebigat en forjats d'estructura metàl·lica, de 5 a 10 cms de gruix, format per
ceràmica, de dos gruixos, descobrint els caps dels perfils laminats existents, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

18,50 €

Altres conceptes 18,50000 €

P-27 K215A901 m2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb doble làmina asfaltica,
col·locada sobre element ceràmic d'entrebigat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor. Inclòs tots els elements de coberta com minvells, desgüasos, etc

28,09 €

Altres conceptes 28,09000 €

P-28 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Inclou tall del revestiment

11,15 €

Altres conceptes 11,15000 €

P-29 K222A901 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions i formació d'arqueta, fins a 1 m de fondària, amb
tall i obertura de paviment de pedra, retirada de peces de pedra per a posterior recol·locació,
realitzada de forma manual i amb martell.

97,57 €

Altres conceptes 97,57000 €

P-30 K4445111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra

1,62 €

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 0,84000 €
Altres conceptes 0,78000 €

P-31 K459A901 m3 Formigó per a formació de xapa de compressió, en sostres amb elements resistents, amb
formigó tipus HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb cubilot o manualment

108,60 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a 71,68350 €
Altres conceptes 36,91650 €

P-32 K4C5U002 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta amb cindri de fusta, de 5 m de llum i 5 m
d'amplària per a una càrrega màxima de treball de 10 kN/m2

104,56 €

B0DFV001 m2 Cindri per a volta, d'entramat de fusta per una llum i una amplària entre 4 i 6 m i 10 kN 68,02000 €
B0D6A901 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 6 m d'alçària i 150 usos 1,12500 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,68139 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,14000 €
B0A31000 kg Clau acer 0,13600 €

Altres conceptes 33,45761 €

P-33 K4C9A901 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o volta a una alçària <= 6 m, amb puntal
metàl·lic i tauló

19,20 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,47500 €
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B0A31000 kg Clau acer 0,06093 €
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,13494 €

Altres conceptes 18,52913 €

P-34 K4DAA901 m2 Muntatge i desmuntatge de passera i/o plataforma de treball, muntada sobre entramat
desmuntable i recolzada entre biguetes metal·liques i fixada a estructura, amb tauler de fusta
de pi, h>3,00m

23,09 €

B0A31000 kg Clau acer 0,13695 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,18977 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,43155 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,47136 €

Altres conceptes 20,86037 €

P-35 K4F6A901 m2 Volta estructural de maó de pla formada per dos gruixos de maó massís de 290x140x30 mm
i una resistència a compressió de 7 N/mm2, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
per a revestir, col·locat el primer amb pasta de guix i el segon amb pasta de ciment ràpid

143,05 €

B0F11230 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x30 mm, categoria I, HD, segons la nor 18,99840 €
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 2,80035 €
B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 2,40660 €

Altres conceptes 118,84465 €

P-36 K4F6A902 m2 Reparació puntual de volta, formada maó de pla formada per dos gruixos de maó foradat
senzill de 290x140x40 mm i una resistència a compressió de 7 N/mm2, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat el primer amb pasta de guix i el
segon amb pasta de ciment ràpid

92,01 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 2,80035 €
B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 2,40660 €
B0F79240 u Maó foradat senzill R-7 de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-E 8,31197 €

Altres conceptes 78,49108 €

P-37 K4F6A903 m2 Reforç de l'extradòs de voltes, amb morter i fibra, segons sistema de reforç FRCM SYSTEM
de MAPEI, consistent en:
- regularització de la superficie de l'intradòs de la volta per obtenir capa uniforme, amb
morter bicomponent fibroreforçat d'elevada ductilitat, tipus PLANITOP HDM RESTAURO, de
5-6 mm de gruix, remontant les parets perimetrals verticals 0,40 a 1,00 m
- col·locació sobre la capa de morter fresc anterior, la malla estructural de fibra de vidre tipus
MAPEGRID G220, remontant la malla perimetralment a les parets verticals 1,00 m
- aplicació de la segona capa de morter PLANITOP HDM RESTAURO, de 5-6 mm de gruix,
cobrint les malles, amb la primera capa encara fresca.
- col·locació de connexions a les parets perimetrals amb connectors tipus MAPEWRAP G
FIOCCO, segons detalls, 1d10mm/50 cm
- reforç amb doblat de malla tipus MAPEGRIP G220 en cantonades i reblert de l'extradòs de
la petxina amb morter amb base de calç, fins a 1,00 m d'alçada
Mesura en projecció horitzontal, inclòs p/p d'actuació perimetral en parets.

157,61 €

Altres conceptes 157,61000 €

P-38 K4FR14F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura
d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció
de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

13,37 €

B0715200 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controla 1,87500 €
Altres conceptes 11,49500 €

P-39 K4GRS3CD m3 Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria amb pedres de recuperació
col·locades amb morter mixt de ciment blanc 1:1:7, seguint les proporcions i disposició
paraments originals

433,89 €
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Altres conceptes 433,89000 €

P-40 K4S1A901 ut Substitució funcional de bigueta de perfil metàl·lic, amb una llargada de sostre 4 a 6 m, amb
perfil d'acer laminat de secció similar a l'existent, tipus IPE 220 - 240, amb recolzament
encastat en paret igual a existent i reblert de forat de recolzament amb morter de reparació
tixotròpic i de retracció controlada. Inclou el subministre del perfil. Llargada perfil entre 4 i 6 m

292,12 €

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció con 3,20000 €
K4445111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en 202,56740 €

Altres conceptes 86,35260 €

P-41 K5ZFA901 u Gàrgola de planxa d'acer inoxidable per desgüas sobre gàrgola existent, de secció
rectangular,  col·locada soldada ala impermeabilització.

151,31 €

B5ZFU049 u Gàrgola de planxa de coure estampada amb silueta retallada, de 80 mm de diàmetre 116,47000 €
Altres conceptes 34,84000 €

P-42 K8122812 m2 Enguixat reglejat sobre parament corbat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

22,91 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,09576 €
Altres conceptes 22,81424 €

P-43 K874A902 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació A
Sa1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor.
Els treballs es realitzaran segons memoria del projecte, consisteixen en:
- Revisió dels caps de totes les bigues un cop aixecat el taulell ceràmic
- Sorrejat o raspat amb raspall de pues d’acer fins assolir una grau de preparació de la
superfície tipus A Sa1

16,26 €

Altres conceptes 16,26000 €

P-44 KY31A901 ut Formació de forat per passamurs en paret de pedra o forjat, per a tub de d. màxim 125mm,
amb col·locació de tub de PVC per passamurs i reposició posterior del perimetre del forat

73,56 €

BD13182B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 7,96000 €
Altres conceptes 65,60000 €
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Capítol 01 IMPLANTACIO, PREVIS I ENDERROCS

1 K15QU160 m2 Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i
plàstic, sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida
provisional d'aigües (P - 22)

12,59 123,000 1.548,57

2 K1RAA901 m2 Neteja, desrunament, aspiració de zona de treball, amb aplicació de
insecticida i càrrega sobre camió o contenidor (P - 23)

6,15 148,000 910,20

3 K214A901 m2 Enderroc d'entrebigat en forjats d'estructura metàl·lica, de 5 a 10 cms
de gruix, format per ceràmica, de dos gruixos, descobrint els caps
dels perfils laminats existents, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 26)

18,50 104,530 1.933,81

4 K215A901 m2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb
doble làmina asfaltica, col·locada sobre element ceràmic d'entrebigat,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor. Inclòs tots
els elements de coberta com minvells, desgüasos, etc (P - 27)

28,09 123,000 3.455,07

5 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall del
revestiment  (P - 28)

11,15 98,200 1.094,93

6 K151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

4,96 104,530 518,47

7 K121A901 u Muntatge i desmuntatge d'escala formada per bastida tubular
metàl·lica fixa, per salvar una alçada de 11m d'alçada, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut
total màxim de 20 km (P - 17)

2.373,96 1,000 2.373,96

8 K121A902 u Amortització diària d'escala formada per bastida tubular metàl·lica fixa
(P - 18)

4,03 120,000 483,60

9 XPISF101 pa Partida alçada d'abonament integre per a la formació de connexió de
xarxa de recollida d'aigua pluvial de l'edifici amb xarxa de clavegueram
publica. Inclòs taxes de connexió, treballs d'obertura de paviments a
carrer, formació de rasa, suministre i col·locació de tub de pvc
formigonat i connexió en pou o a tub de la xarxa municipal, amb
posterior reposició de paviments en carrer i recol·locació de paviment
interior. Unitat d'obra acabada. (P - 0)

1.200,00 1,000 1.200,00

10 K222A901 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions i formació d'arqueta, fins a
1 m de fondària, amb tall i obertura de paviment de pedra, retirada de
peces de pedra per a posterior recol·locació, realitzada de forma
manual i amb martell. (P - 29)

97,57 4,000 390,28

11 K2148L24 m2 Enderroc de volta de ceràmica, de dos gruixos, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
25)

7,44 10,100 75,14

12 E2R641M0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 2)

31,12 61,144 1.902,80

13 E2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 3)

14,28 61,144 873,14

14 K12CA902 ut Lloguer, despeses de desplaçaments i assegurança, etc de plataforma
telescopica articulada o plataforma de tissora, autopropulsada amb
motor de gasoil, de 15 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en
horitzontal, de 700 kg de càrrega,  amb cistella de dimensions.
Inclòs desplaçaments de maquinària (P - 19)

224,00 1,000 224,00

15 K12CA903 dia Amortització diaria de plataforma telescopica articulada o plataforma
de tissora, autopropulsada amb motor de gasoil, de 15 m d'alçària
màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 700 kg de càrrega, amb
cistella de dimensions. (P - 20)

78,40 10,000 784,00

euros
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Capítol 02 ESTRUCTURA

1 K4C5U002 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta amb cindri de fusta,
de 5 m de llum i 5 m d'amplària per a una càrrega màxima de treball
de 10 kN/m2 (P - 32)

104,56 104,530 10.929,66

2 K4C9A901 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o volta a una alçària
<= 6 m, amb puntal metàl·lic i tauló (P - 33)

19,20 104,530 2.006,98

3 K4DAA901 m2 Muntatge i desmuntatge de passera i/o plataforma de treball, muntada
sobre entramat desmuntable i recolzada entre biguetes metal·liques i
fixada a estructura, amb tauler de fusta de pi, h>3,00m (P - 34)

23,09 31,359 724,08

4 K4FR14F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica
amb grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític en barres,
col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter
polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció
controlada (P - 38)

13,37 64,000 855,68

5 K4F6A901 m2 Volta estructural de maó de pla formada per dos gruixos de maó
massís de 290x140x30 mm i una resistència a compressió de 7
N/mm2, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a
revestir, col·locat el primer amb pasta de guix i el segon amb pasta de
ciment ràpid (P - 35)

143,05 20,200 2.889,61

6 K4F6A902 m2 Reparació puntual de volta, formada maó de pla formada per dos
gruixos de maó foradat senzill de 290x140x40 mm i una resistència a
compressió de 7 N/mm2, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat el primer amb pasta de guix i el segon
amb pasta de ciment ràpid (P - 36)

92,01 42,165 3.879,60

7 K1RAA902 m2 Neteja i preparació de l'extradòs de voltes i parets perimetrals fins a
1m d'alçada per sobre de l'ancoratge de la volta, a realitzar previ al
reforç, i posterior a l'apuntalament. Treballs consistents en:
- retirada de reomlerts i totes les parts inconsistents fins l'obtenció de
suport sanejat i compacte
- buidat superficial de les juntes de morter disgregades fins l'obtenció
de suport sanejat i compacte, eflorescències, pols, floridures, etc
- aspiració de la superficie, eliminant completament la pols o altres
materials disgregats
- realització d'hidroneteja de la superficie, fins a l'eliminació total de
qualsevol element que pugui comprometre l'adherencia dels materials
a col·locar posteriorment
- reomplert de juntes amb lletada de morter tipus MAPE-ANTIQUE
ALLETTAMENTO
Unitat de mesura: messurat en projecció horitzontal, inclòs p/p de
parets perimetrals (P - 24)

30,74 84,330 2.592,30

8 K4F6A903 m2 Reforç de l'extradòs de voltes, amb morter i fibra, segons sistema de
reforç FRCM SYSTEM de MAPEI, consistent en:
- regularització de la superficie de l'intradòs de la volta per obtenir
capa uniforme, amb morter bicomponent fibroreforçat d'elevada
ductilitat, tipus PLANITOP HDM RESTAURO, de 5-6 mm de gruix,
remontant les parets perimetrals verticals 0,40 a 1,00 m
- col·locació sobre la capa de morter fresc anterior, la malla
estructural de fibra de vidre tipus MAPEGRID G220, remontant la
malla perimetralment a les parets verticals 1,00 m
- aplicació de la segona capa de morter PLANITOP HDM
RESTAURO, de 5-6 mm de gruix, cobrint les malles, amb la primera
capa encara fresca.
- col·locació de connexions a les parets perimetrals amb connectors
tipus MAPEWRAP G FIOCCO, segons detalls, 1d10mm/50 cm
- reforç amb doblat de malla tipus MAPEGRIP G220 en cantonades i
reblert de l'extradòs de la petxina amb morter amb base de calç, fins a
1,00 m d'alçada
Mesura en projecció horitzontal, inclòs p/p d'actuació perimetral en

157,61 104,530 16.474,97

euros
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parets. (P - 37)

9 E786A901 m2 Impermeabilització de parament corvat, extradòs de volta, amb morter
impermeabilitzant de capa fina, aplicació a rodet, amb morter
bicomponent a base d'aglomerants cimenticis, àrids seleccionats de
granulometria fina i aditius especials, tipus MAPELASTIC SMART de
MAPEI o similar, amb un gruix d'uns 2 mm, amb col·locació de malla
tipus MAPENET 150 o similar.
Criteri medicio: Messurat en projecció horitzontal (P - 9)

12,01 104,530 1.255,41

10 K4S1A901 ut Substitució funcional de bigueta de perfil metàl·lic, amb una llargada
de sostre 4 a 6 m, amb perfil d'acer laminat de secció similar a
l'existent, tipus IPE 220 - 240, amb recolzament encastat en paret
igual a existent i reblert de forat de recolzament amb morter de
reparació tixotròpic i de retracció controlada. Inclou el subministre del
perfil. Llargada perfil entre 4 i 6 m (P - 40)

292,12 15,000 4.381,80

11 K874A902 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un
grau de preparació A Sa1, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor.
Els treballs es realitzaran segons memoria del projecte, consisteixen
en:
- Revisió dels caps de totes les bigues un cop aixecat el taulell ceràmic
- Sorrejat o raspat amb raspall de pues d’acer fins assolir una grau de
preparació de la superfície tipus A Sa1 (P - 43)

16,26 51,937 844,50

12 E8B71B25 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de
durabilitat M, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944,
format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40
µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma
manual (P - 11)

9,07 103,875 942,15

13 E5Z2A902 m2 Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat amb pasta
de ciment ràpid, recolzada sobre perfils metàl·lics. (P - 8)

17,04 123,000 2.095,92

14 E4BPA901 u Ancoratge sobre suport de fàbrica de pedra o ceràmica massissa, amb
acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i
injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Longitut de la barra
de 50 cm, amb 20 cm de perforació. (P - 5)

7,99 266,000 2.125,34

15 E4ZWA901 u Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 12 mm i 81 mm d'alçada,
fixats als perfils d'acer mitjançant soldadura o mecànicament, amb els
mitjans adeqüats. (P - 6)

2,63 980,000 2.577,40

16 K4445111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
(P - 30)

1,62 742,360 1.202,62

17 E4BAMA88 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 4)

3,86 135,300 522,26

18 K459A901 m3 Formigó per a formació de xapa de compressió, en sostres amb
elements resistents, amb formigó tipus HA-25/B/10/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot o
manualment  (P - 31)

108,60 6,150 667,89

TOTAL Capítol 01.02 56.968,17

Obra 01 Pressupost FASE 1 - 19MNR14

Capítol 03 COBERTES

1 1512A901 m2 Coberta plana invertida no transitable, formada per:
- formació de mitja canya perimetral i canal longitudinal amb morter
- formació de pendents amb formigó celular o morter
- imprimació bituminosa de base acuosa 0,3 kg/m2, tipus CURIDAN
de DANOSA o similar
- làmina bituminosa de betúm modificat i elastomers SBS, amb
armadura de fileltre de fibra de vidre, de 3 Kg/m2, tipus GLASDAN 30

118,15 123,000 14.532,45

euros
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p elast de DANOSA o similar, adherit al suport
- 2ª capa de làmina bituminosa de betúm modificat amb elastomers
SBS, amb armadura de fieltre de poliester, de 4 Kg/m2, tipus
ESTERADAN 40 P ELAST de DANOSA o similar, adherida a la capa
anterior amb soplet
- capa separadora geotextil tipus DANOFELT PY200 de DANOSA o
similar
- acabat amb paviment de llosa aillant tipus DANOLOSA.
Inclou p/p de formació de minvells i formació de canal longitudinal
segons detalls i descripció:
- Minvells de 20 cms d'alçada mínima, amb col·locació de banda de
reforç E30 PELAST i banda d'acabat autoprotegida amb granulat de
pissarra, amb armadura de fieltre de poliester reforçat de 4 Kg/m2,
ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST, adherides al suport i entre làmines, i
perfil metàl·lic DANOSA fiçat mecànicament al parament i segellat
amb cordó elàstic tipus ELASTYDAN PU 40 GRIS entre el perfil i el
parament. Inclós formació de trobades amb gárgoles.
- Canal longitudinal de dimensions segons detall, formada amb els
seguents materials: banda de reforç E30 PELAST i banda d'acabat
autoprotegida amb granulat de pissarra, amb armadura de fieltre de
poliester reforçat de 4 Kg/m2, ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST,
adherides al suport i entre làmines. Inclós trobada amb embornal de
desgüàs.
Unitat d'obra acabada: mesura en projecció horitzontal, inclòs p/p de
minvells i canal. (P - 1)

2 E51Z1H0P m Formació de filada amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i
arrebossada amb morter de ciment 1:6 (P - 7)

7,27 31,000 225,37

3 K5ZFA901 u Gàrgola de planxa d'acer inoxidable per desgüas sobre gàrgola
existent, de secció rectangular, col·locada soldada ala
impermeabilització. (P - 41)

151,31 3,000 453,93

4 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 13)

18,43 12,000 221,16

5 ED15B871 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 14)

21,30 12,000 255,60

6 ED31A901 u Bunera per coberta, amb tapa antigraves d'acer inoxidable, de
diàmetre 200 mm, instal·lat (P - 15)

26,10 1,000 26,10

TOTAL Capítol 01.03 15.714,61

Obra 01 Pressupost FASE 1 - 19MNR14

Capítol 04 RAM DE PALETA I ALTRES TREBALLS

1 E81125B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 10)

19,89 100,200 1.992,98

2 K8122812 m2 Enguixat reglejat sobre parament corbat, a més de 3,00 m d'alçària,
amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1 (P - 42)

22,91 70,798 1.621,98

3 ED353565 u Pericó de pas i tapa registrable, de 60x60x60 cm de mides interiors,
amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:2:10, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó armat
(P - 16)

149,65 1,000 149,65

4 K4GRS3CD m3 Reparació amb reposició de peces, de paret de maçoneria amb
pedres de recuperació col·locades amb morter mixt de ciment blanc
1:1:7, seguint les proporcions i disposició paraments originals (P - 39)

433,89 2,000 867,78

5 E8J1A901 m Coronament de parets de 50-70 cms de gruix amb doble capa de maó
massís d'elaboració manual de 290x140x50 mm de gruix, col·locant
dues peces de forma inclinada, segons col·locació original, amb
morter mixt 1:2:10 (P - 12)

53,87 52,400 2.822,79

euros
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6 KY31A901 ut Formació de forat per passamurs en paret de pedra o forjat, per a tub
de d. màxim 125mm, amb col·locació de tub de PVC per passamurs i
reposició posterior del perimetre del forat (P - 44)

73,56 2,000 147,12

7 XPIMF101 pa Partida alçada a justificar per previsió d'imprevistos (P - 0) 3.000,00 1,000 3.000,00

TOTAL Capítol 01.04 10.602,30

Obra 01 Pressupost FASE 1 - 19MNR14

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

1 XPSSF101 pa Partida alçada d'abonament integre per la Seguretat i Salut a l'obra,
segons Estudi de Seguretat i el Pla de Seguretat i Salut (P - 0)

1.050,00 1,000 1.050,00

TOTAL Capítol 01.05 1.050,00

Obra 01 Pressupost FASE 1 - 19MNR14

Capítol 06 CONTROL DE QUALITAT

1 XPCQF101 pa Partida alçada a justificar per al compliment del programa de control
de qualitat, segons projecte, Pla de Control i especificacions de la
direcció facultativa (P - 0)

1.050,00 1,000 1.050,00

TOTAL Capítol 01.06 1.050,00

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  IMPLANTACIO, PREVIS I ENDERROCS 17.767,97

Capítol 01.02  ESTRUCTURA 56.968,17

Capítol 01.03  COBERTES 15.714,61

Capítol 01.04  RAM DE PALETA I ALTRES TREBALLS 10.602,30

Capítol 01.05  SEGURETAT I SALUT 1.050,00

Capítol 01.06  CONTROL DE QUALITAT 1.050,00

Obra 01 Pressupost FASE 1 - 19MNR14 103.153,05

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
103.153,05

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost FASE 1 - 19MNR14 103.153,05

103.153,05

euros
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  IMPLANTACIO, PREVIS I ENDERROCS 17,22

Capítol 01.02  ESTRUCTURA 55,23

Capítol 01.03  COBERTES 15,23

Capítol 01.04  RAM DE PALETA I ALTRES TREBALLS 10,28

Capítol 01.05  SEGURETAT I SALUT 1,02

Capítol 01.06  CONTROL DE QUALITAT 1,02

Obra 01 Pressupost FASE 1 - 19MNR14 100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost FASE 1 - 19MNR14 100,00

100,00

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 103.153,05

13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 103.153,05....................................................... 13.409,90

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 103.153,05.......................................................... 6.189,18

Subtotal 122.752,13

21,00 % IVA SOBRE 122.752,13.......................................................................................... 25.777,95

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 148.530,08

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT QUARANTA-VUIT MIL CINC-CENTS TRENTA EUROS AMB VUIT CENTIMS )

Manresa, Maig de 2020

Els arquitectes,

Joan Escalé Estrada                              LLuís Piqué Sancho
A9 Serveis d´Arquietctura i Immobiliaris, SL
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST FASE 2 - 19MNR14
Capítol 01  IMPLANTACIO, PREVIS I ENDERROCS

1 K15QU160 m2 Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides
encavalcades, amb recollida provisional d'aigües

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 terrat 2 123,000 123,000

TOTAL AMIDAMENT 123,000

2 K1RAA901 m2 Neteja, desrunament, aspiració de zona de treball, amb aplicació de insecticida i càrrega sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 lateral 2 123,000 123,000

2 àmbit volta 12 31,220 31,220

3 sobre volta àmbit 12 31,220 31,220

4 zones escales accés cobertes 1,000 32,000 32,000

TOTAL AMIDAMENT 217,440

3 K214A901 m2 Enderroc d'entrebigat en forjats d'estructura metàl·lica, de 5 a 10 cms de gruix, format per ceràmica, de dos
gruixos, descobrint els caps dels perfils laminats existents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 7 19,370 19,370

2 àmbit 8 14,730 14,730

3 àmbit 9 17,460 17,460

4 àmbit 10 19,350 19,350

5 àmbit 11 25,270 25,270

6 àmbit 12 31,220 31,220

TOTAL AMIDAMENT 127,400

4 K215A901 m2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb doble làmina asfaltica, col·locada sobre
element ceràmic d'entrebigat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor. Inclòs tots els elements
de coberta com minvells, desgüasos, etc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 terrat 2 123,000 123,000

TOTAL AMIDAMENT 123,000

5 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou tall del revestiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 TEST 2 - perimetre coberta

2 longitudinal 1,000 25,000 1,000 25,000

3 contraforts 8,000 1,200 1,000 9,600

4 laterals 2,000 4,100 1,000 8,200

5 facana mitgera 1,000 19,300 1,000 19,300

Euro



REHABILITACIO DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLÈSIA DE SANT FRANCESC A MANRESA
PER A L´AJUNTAMENT DE MANRESA
19MNR14 - FASE 2

AMIDAMENTS Pàg.: 2

6 1,000 5,500 1,000 5,500

7 pilaret coberta 4,000 0,400 1,500 2,400

TOTAL AMIDAMENT 70,000

6 K151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral
de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 7 19,370 19,370

2 àmbit 8 14,730 14,730

3 àmbit 9 17,460 17,460

4 àmbit 10 19,350 19,350

5 àmbit 11 25,270 25,270

6 àmbit 12 31,220 31,220

TOTAL AMIDAMENT 127,400

7 K121A901 u Muntatge i desmuntatge d'escala formada per bastida tubular metàl·lica fixa, per salvar una alçada de 11m
d'alçada, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de
20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 previsio unitat obra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

8 K121A902 u Amortització diària d'escala formada per bastida tubular metàl·lica fixa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 previsió 120 dies 120,000 120,000

TOTAL AMIDAMENT 120,000

9 K61RA901 m Desmuntatge parcial, acopi i posterior recol·locació d'envà pluvial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 mitgera vei 1,000 18,500 1,000 18,500

TOTAL AMIDAMENT 18,500

10 K21481F1 m3 Enderroc de pilar de maó massís, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 matxons lateral coberta 3,000 0,400 0,400 0,480

TOTAL AMIDAMENT 0,480

11 K2148L24 m2 Enderroc de volta de ceràmica, de dos gruixos, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 parts de volta ambit 11 25,270 0,500 12,635

Euro
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TOTAL AMIDAMENT 12,635

12 E2R641M0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Neteja 1,000 217,440 0,100 21,744

2 Enderroc sostre 1,000 127,400 0,150 19,110

3 Enderroc coberta 1,000 123,000 0,100 12,300

4 repicats arrebossat 1,000 70,000 0,030 2,100

5 neteja extradòs voltes 1,000 102,130 0,050 5,107

6 enderroc matxons 1,000 0,480 0,480

7 enderroc de volta 1,000 12,635 0,100 1,264

8 esponjament P 20,000 12,421

TOTAL AMIDAMENT 74,526

13 E2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Neteja 1,000 217,440 0,100 21,744

2 Enderroc sostre 1,000 127,400 0,150 19,110

3 Enderroc coberta 1,000 123,000 0,100 12,300

4 repicats arrebossat 1,000 70,000 0,030 2,100

5 neteja extradòs voltes 1,000 102,130 0,050 5,107

6 enderroc matxons 1,000 0,480 0,480

7 enderroc de volta 1,000 12,635 0,100 1,264

8 esponjament P 20,000 12,421

TOTAL AMIDAMENT 74,526

Obra 01 PRESSUPOST FASE 2 - 19MNR14
Capítol 02  ESTRUCTURA

1 K4C5U002 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta amb cindri de fusta, de 5 m de llum i 5 m d'amplària per a una
càrrega màxima de treball de 10 kN/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 7 19,370 19,370

2 àmbit 8 14,730 14,730

3 àmbit 9 17,460 17,460

4 àmbit 10 19,350 19,350

5 àmbit 11 25,270 25,270

6 àmbit 12 31,220 31,220

TOTAL AMIDAMENT 127,400

2 K4C9A901 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o volta a una alçària <= 6 m, amb puntal metàl·lic i tauló

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 7 19,370 19,370

2 àmbit 8 14,730 14,730

3 àmbit 9 17,460 17,460

4 àmbit 10 19,350 19,350

5 àmbit 11 25,270 25,270

6 àmbit 12 31,220 31,220

TOTAL AMIDAMENT 127,400

3 K4DAA901 m2 Muntatge i desmuntatge de passera i/o plataforma de treball, muntada sobre entramat desmuntable i recolzada
entre biguetes metal·liques i fixada a estructura, amb tauler de fusta de pi, h>3,00m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 7 19,370 19,370

2 àmbit 8 14,730 14,730

3 àmbit 9 17,460 17,460

4 àmbit 10 19,350 19,350

5 àmbit 11 25,270 25,270

6 àmbit 12 31,220 31,220

7 Subtotal S 127,400

8 Percentatge "A Origen" P -70,000 -89,180

TOTAL AMIDAMENT 38,220

4 K4FR14F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer inoxidable
austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb
resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 20% previsió - parets interior 80,000 0,200 16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

5 K4F6A901 m2 Volta estructural de maó de pla formada per dos gruixos de maó massís de 290x140x30 mm i una resistència a
compressió de 7 N/mm2, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat el primer amb
pasta de guix i el segon amb pasta de ciment ràpid

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 ambit 11 25,270 25,270

TOTAL AMIDAMENT 25,270

6 K4F6A902 m2 Reparació puntual de volta, formada maó de pla formada per dos gruixos de maó foradat senzill de 290x140x40
mm i una resistència a compressió de 7 N/mm2, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat el primer amb pasta de guix i el segon amb pasta de ciment ràpid

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 7 19,370 19,370

2 àmbit 8 14,730 14,730

3 àmbit 9 17,460 17,460

4 àmbit 10 19,350 19,350

5 àmbit 12 31,220 31,220

Euro



REHABILITACIO DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLÈSIA DE SANT FRANCESC A MANRESA
PER A L´AJUNTAMENT DE MANRESA
19MNR14 - FASE 2

AMIDAMENTS Pàg.: 5

6 previsió 50 % P -50,000 -51,065

TOTAL AMIDAMENT 51,065

7 K1RAA902 m2 Neteja i preparació de l'extradòs de voltes i parets perimetrals fins a 1m d'alçada per sobre de l'ancoratge de la
volta, a realitzar previ al reforç, i posterior a l'apuntalament. Treballs consistents en:
- retirada de reomlerts i totes les parts inconsistents fins l'obtenció de suport sanejat i compacte
- buidat superficial de les juntes de morter disgregades fins l'obtenció de suport sanejat i compacte,
eflorescències, pols, floridures, etc
- aspiració de la superficie, eliminant completament la pols o altres materials disgregats
- realització d'hidroneteja de la superficie, fins a l'eliminació total de qualsevol element que pugui comprometre
l'adherencia dels materials a col·locar posteriorment
- reomplert de juntes amb lletada de morter tipus MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO
Unitat de mesura: messurat en projecció horitzontal, inclòs p/p de parets perimetrals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 7 19,370 19,370

2 àmbit 8 14,730 14,730

3 àmbit 9 17,460 17,460

4 àmbit 10 19,350 19,350

5 àmbit 11 25,270 0,000 0,000

6 àmbit 12 31,220 31,220

TOTAL AMIDAMENT 102,130

8 K4F6A903 m2 Reforç de l'extradòs de voltes, amb morter i fibra, segons sistema de reforç FRCM SYSTEM de MAPEI,
consistent en:
- regularització de la superficie de l'intradòs de la volta per obtenir capa uniforme, amb morter bicomponent
fibroreforçat d'elevada ductilitat, tipus PLANITOP HDM RESTAURO, de 5-6 mm de gruix, remontant les parets
perimetrals verticals 0,40 a 1,00 m
- col·locació sobre la capa de morter fresc anterior, la malla estructural de fibra de vidre tipus MAPEGRID
G220, remontant la malla perimetralment a les parets verticals 1,00 m
- aplicació de la segona capa de morter PLANITOP HDM RESTAURO, de 5-6 mm de gruix, cobrint les malles,
amb la primera capa encara fresca.
- col·locació de connexions a les parets perimetrals amb connectors tipus MAPEWRAP G FIOCCO, segons
detalls, 1d10mm/50 cm
- reforç amb doblat de malla tipus MAPEGRIP G220 en cantonades i reblert de l'extradòs de la petxina amb
morter amb base de calç, fins a 1,00 m d'alçada
Mesura en projecció horitzontal, inclòs p/p d'actuació perimetral en parets.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 7 19,370 19,370

2 àmbit 8 14,730 14,730

3 àmbit 9 17,460 17,460

4 àmbit 10 19,350 19,350

5 àmbit 11 25,270 25,270

6 àmbit 12 31,220 31,220

TOTAL AMIDAMENT 127,400

9 E786A901 m2 Impermeabilització de parament corvat, extradòs de volta, amb morter impermeabilitzant de capa fina, aplicació
a rodet, amb morter bicomponent a base d'aglomerants cimenticis, àrids seleccionats de granulometria fina i
aditius especials, tipus MAPELASTIC SMART de MAPEI o similar, amb un gruix d'uns 2 mm, amb col·locació de
malla tipus MAPENET 150 o similar.
Criteri medicio: Messurat en projecció horitzontal

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 7 19,370 19,370

2 àmbit 8 14,730 14,730

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 6

3 àmbit 9 17,460 17,460

4 àmbit 10 19,350 19,350

5 àmbit 11 25,270 25,270

6 àmbit 12 31,220 31,220

TOTAL AMIDAMENT 127,400

10 K4S1A901 ut Substitució funcional de bigueta de perfil metàl·lic, amb una llargada de sostre 4 a 6 m, amb perfil d'acer laminat
de secció similar a l'existent, tipus IPE 220 - 240, amb recolzament encastat en paret igual a existent i reblert de
forat de recolzament amb morter de reparació tixotròpic i de retracció controlada. Inclou el subministre del perfil.
Llargada perfil entre 4 i 6 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 7 5,000 5,000

2 àmbit 8 5,000 5,000

3 àmbit 9 5,000 5,000

4 àmbit 10 5,000 5,000

5 àmbit 11 6,000 6,000

6 àmbit 12 6,000 6,000

7 Subtotal "A Origen" O 32,000

8 previsió 50% P -50,000 -16,000

TOTAL AMIDAMENT 16,000

11 K874A902 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació A Sa1, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor.
Els treballs es realitzaran segons memoria del projecte, consisteixen en:
- Revisió dels caps de totes les bigues un cop aixecat el taulell ceràmic
- Sorrejat o raspat amb raspall de pues d’acer fins assolir una grau de preparació de la superfície tipus A Sa1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 7 5,000 5,500 0,750 20,625

2 àmbit 8 5,000 4,000 0,750 15,000

3 àmbit 9 5,000 4,000 0,750 15,000

4 àmbit 10 5,000 4,000 0,750 15,000

5 àmbit 11 6,000 4,800 0,750 21,600

6 Subtotal S 87,225

7 previsió 50% P -50,000 -43,613

TOTAL AMIDAMENT 43,612

12 E8B71B25 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C2,
segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40 µm, amb
un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 7 5,000 5,500 0,750 20,625

2 àmbit 8 5,000 4,000 0,750 15,000

3 àmbit 9 5,000 4,000 0,750 15,000

4 àmbit 10 5,000 4,000 0,750 15,000

5 àmbit 11 6,000 4,800 0,750 21,600

6 Subtotal "A Origen" O 87,225

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 7

TOTAL AMIDAMENT 87,225

13 E5Z2A902 m2 Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre perfils
metàl·lics.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 terrat 2 123,000 123,000

TOTAL AMIDAMENT 123,000

14 E4BPA901 u Ancoratge sobre suport de fàbrica de pedra o ceràmica massissa, amb acer en barres corrugades de 10 mm de
diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components i baixa viscositat. Longitut de la barra de 50 cm, amb 20 cm de perforació.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 connexió perimetral xapa compressió T

2 terrat 2 1,000 20,500 3,340 68,470

3 1,000 24,500 3,340 81,830

4 contraforts 8,000 1,100 3,340 29,392

5 laterals 1,000 4,000 3,340 13,360

6 1,000 6,000 3,340 20,040

7 Subtotal S 213,092

8 arrodoniment -0,092 -0,092

TOTAL AMIDAMENT 213,000

15 E4ZWA901 u Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 12 mm i 81 mm d'alçada, fixats als perfils d'acer mitjançant
soldadura o mecànicament, amb els mitjans adeqüats.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Connector sobre perfils metal·lics T

2 V7 7,000 5,500 5,000 192,500

3 V8 7,000 4,000 5,000 140,000

4 V9 7,000 4,000 5,000 140,000

5 V10 8,000 4,000 5,000 160,000

6 V11 8,000 4,800 5,000 192,000

TOTAL AMIDAMENT 824,500

16 K4445111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 UPN 120 laterals forjats T

2 àmbit 7 2,000 5,500 13,400 147,400

3 àmbit 8 2,000 4,000 13,400 107,200

4 àmbit 9 2,000 4,000 13,400 107,200

5 àmbit 10 2,000 4,000 13,400 107,200

6 àmbit 11 2,000 4,800 13,400 128,640

TOTAL AMIDAMENT 597,640

17 E4BAMA88 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 terrat 2 123,000 1,100 135,300

TOTAL AMIDAMENT 135,300

18 K459A901 m3 Formigó per a formació de xapa de compressió, en sostres amb elements resistents, amb formigó tipus
HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot o manualment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 terrat 2 123,000 0,050 6,150

2 Subtotal S 6,150

TOTAL AMIDAMENT 6,150

Obra 01 PRESSUPOST FASE 2 - 19MNR14
Capítol 03  COBERTES

1 1512A901 m2 Coberta plana invertida no transitable, formada per:
- formació de mitja canya perimetral i canal longitudinal amb morter
- formació de pendents amb formigó celular o morter
- imprimació bituminosa de base acuosa 0,3 kg/m2, tipus CURIDAN de DANOSA o similar
- làmina bituminosa de betúm modificat i elastomers SBS, amb armadura de fileltre de fibra de vidre, de 3
Kg/m2, tipus GLASDAN 30 p elast de DANOSA o similar, adherit al suport
- 2ª capa de làmina bituminosa de betúm modificat amb elastomers SBS, amb armadura de fieltre de poliester,
de 4 Kg/m2, tipus ESTERADAN 40 P ELAST de DANOSA o similar, adherida a la capa anterior amb soplet
- capa separadora geotextil tipus DANOFELT PY200 de DANOSA o similar
- acabat amb paviment de llosa aillant tipus DANOLOSA.
Inclou p/p de formació de minvells i formació de canal longitudinal segons detalls i descripció:
- Minvells de 20 cms d'alçada mínima, amb col·locació de banda de reforç E30 PELAST i banda d'acabat
autoprotegida amb granulat de pissarra, amb armadura de fieltre de poliester reforçat de 4 Kg/m2, ESTERDAN
PLUS 40/GP ELAST, adherides al suport i entre làmines, i perfil metàl·lic DANOSA fiçat mecànicament al
parament i segellat amb cordó elàstic tipus ELASTYDAN PU 40 GRIS entre el perfil i el parament. Inclós
formació de trobades amb gárgoles.
- Canal longitudinal de dimensions segons detall, formada amb els seguents materials: banda de reforç E30
PELAST i banda d'acabat autoprotegida amb granulat de pissarra, amb armadura de fieltre de poliester reforçat
de 4 Kg/m2, ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST, adherides al suport i entre làmines. Inclós trobada amb embornal
de desgüàs.
Unitat d'obra acabada: mesura en projecció horitzontal, inclòs p/p de minvells i canal.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 coberta 2 123,000 123,000

TOTAL AMIDAMENT 123,000

2 E51Z1H0P m Formació de filada amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:6

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 previsió recolzament reixa /mitja canya

2 coberta 2 1,000 25,000 25,000

TOTAL AMIDAMENT 25,000

3 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 9

1 terrat 2 1,000 6,000 6,000

2 1,000 20,000 20,000

3 2,000 1,500 3,000

4 verticals - entroncament 3,000 1,000 3,000

5 connexió a baixant existent 1,000 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 34,000

4 XPIMF102 pa Treballs de connexió de bunera de coberta a baixant existent, en terrat 2, cantonada de l'edifici

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 unitat obra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 ED31A901 u Bunera per coberta, amb tapa antigraves d'acer inoxidable, de diàmetre 200 mm, instal·lat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 unitat terrat 2 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST FASE 2 - 19MNR14
Capítol 04  RAM DE PALETA I ALTRES TREBALLS

1 E81125B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:4, remolinat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 TEST 2 - perimetre coberta - H=1m

2 longitudinal 1,000 25,000 25,000

3 contraforts 8,000 1,200 9,600

4 laterals 2,000 4,100 8,200

5 facana mitgera 1,000 19,300 19,300

6 1,000 5,500 5,500

7 arrebossat matxons 2,000 4,000 0,400 1,500 4,800

TOTAL AMIDAMENT 72,400

2 K8122812 m2 Enguixat reglejat sobre parament corbat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 àmbit 7 19,370 0,600 11,622

2 àmbit 8 14,730 0,600 8,838

3 àmbit 9 17,460 0,600 10,476

4 àmbit 10 19,350 0,600 11,610

5 àmbit 11 25,270 25,270

6 àmbit 12 31,220 0,600 18,732

TOTAL AMIDAMENT 86,548

Euro
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AMIDAMENTS Pàg.: 10

3 E8J1A901 m Coronament de parets de 50-70 cms de gruix amb doble capa de maó massís d'elaboració manual de
290x140x50 mm de gruix, col·locant dues peces de forma inclinada, segons col·locació original, amb morter
mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 restitució elements baranes laterals façana

2 coronament matxons terrat 2 2,000 0,500 1,000

3 coronament sócol - barana metal·lica - terrat 2 1,000 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 4631112A m2 Envà pluvial de planxes planes de fibrociment NT de color natural, de 6 mm de gruix, col·locades
horitzontalment, amb cavalcament, amb fixacions mecàniques sobre guies verticals, de perfils conformats d'acer
galvanitzat tipus omega; perfil de junt d'estanquitat vertical entre plaques, aïllament interior amb plaques de
planxa de poliestirè extruït (XPS), cantell mitjamossa, amb part proporcional de remats perimetrals de planxa
d'acer prelacat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 mitgera vei - nou envà 1,000 18,500 1,000 18,500

TOTAL AMIDAMENT 18,500

5 K4F1B25N m3 Pilar de maó ceràmic calat de per a revestir i més de 900 i menys de 1350 cm2 de secció, de maó calat HD,
R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de
ciment CEM II, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a compressió del pilar de 4 N/mm2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 nou matxó en coberta - barana 2,000 0,300 0,300 1,500 0,270

TOTAL AMIDAMENT 0,270

6 EB12A901 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà d'acer de 50.10mm, travesser inferior i superior, emmarcat lateral i
muntants cada 100 cm tot amb passamà de 50.10mm; i brèndoles de d.10mm cada 10 cm, de 80 cm d'alçària
màxima, ancorada a l'obra lateralment amb pipetes fixades amb tacs químics i separadors de 2 cms.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 barana 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

7 EDDZ51B5 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb
morter mixt 1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 grao en paret per accés a coberta 5,000 5,000

TOTAL AMIDAMENT 5,000

8 XPIMF201 pa Partida alçada a justificar per previsió d'imprevistos - Fase 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST FASE 2 - 19MNR14
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AMIDAMENTS Pàg.: 11

Capítol 05  SEGURETAT I SALUT

1 XPSSF201 pa Partida alçada d'abonament integre per la Seguretat i Salut a l'obra, segons Estudi de Seguretat i el Pla de
Seguretat i Salut . Fase 2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Total obra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST FASE 2 - 19MNR14
Capítol 06  CONTROL DE QUALITAT

1 XPCQF201 pa Partida alçada a justificar per al compliment del programa de control de qualitat, segons projecte, Pla de Control
i especificacions de la direcció facultativa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL

1 Total obra 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Euro
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 h Oficial 1a 19,37000 €
A0122000 h Oficial 1a paleta 18,48000 €
A0123000 h Oficial 1a encofrador 18,48000 €
A0124000 h Oficial 1a ferrallista 18,48000 €
A0127000 h Oficial 1a col·locador 18,48000 €
A0129000 h Oficial 1a guixaire 18,48000 €
A012D000 h Oficial 1a pintor 18,48000 €
A012F000 h Oficial 1a manyà 18,77000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 19,10000 €
A0133000 h Ajudant encofrador 17,24000 €
A0134000 h Ajudant ferrallista 17,24000 €
A0137000 h Ajudant col·locador 17,24000 €
A013A000 h Ajudant fuster 17,37000 €
A013D000 h Ajudant pintor 17,24000 €
A013F000 h Ajudant manyà 17,31000 €
A013M000 h Ajudant muntador 17,24000 €
A0140000 h Manobre 16,35000 €
A0149000 h Manobre guixaire 16,35000 €
A0150000 h Manobre especialista 16,84000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 14,87000 €
C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 15,65000 €
C1501700 h Camió per a transport de 7 t 32,21000 €
C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €
C1705600 h Formigonera de 165 l 1,71000 €
C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no

especials
15,40000 €

C200F000 h Màquina taladradora 3,35000 €
C200P100 h Equip i elements auxiliars per a soldadura de pern connector tipus Nelson per a xapa col·laborant 17,57000 €
C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 1,58000 €
CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides 22,50000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,67000 €
B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 17,37000 €
B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 103,30000 €
B051A901 tn Morter resisitent a les sals, a base de calç hidraulica natural i eco-puzolana, per al reblert de juntes

i confeccio de cares vistes en elements ceràmics, elaborat a l'obra, tipus MAPE-ANTIQUE
ALLETTAMENTO

540,00000 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,12000 €
B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,12000 €
B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,22000 €
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,14000 €
B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275

kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
68,27000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

33,99000 €

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

0,80000 €

B0715200 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada per a
reparació

0,75000 €

B071S100 kg Morter de calç de resistència a compressió de 1,5 a 2 N/mm2 0,67000 €
B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús

estructural per a injectar
15,52000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,17000 €
B0A31000 kg Clau acer 1,36000 €
B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 0,15000 €
B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,96000 €
B0A6A901 ml Corda de fibra de vidre unidireccional d'alta resistencia per a connexions estructurals, tipus

MapeWrad G FIOCCO, amb impregnació i aplicació de productes MapeWrap.
18,12000 €

B0AA0605 u Pern de connexió tipus Nelson de 1/2´´ de diàmetre, per a planxes col·laborants 0,49000 €
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,60000 €
B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) 2,31000 €
B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD

UNE-EN 10080
2,19000 €

B0CG1120 m2 Planxa semicomprimida, de fibrociment NT, de color natural, de 6 mm de gruix 11,76000 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,38000 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 227,13000 €
B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 22,49000 €
B0D6A901 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 6 m d'alçària i 150 usos 18,75000 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,28000 €
B0DFV001 m2 Cindri per a volta, d'entramat de fusta per una llum i una amplària entre 4 i 6 m i 10 kN/m2 de

càrrega màxima de treball
68,02000 €

B0DZ4000 m Fleix 0,23000 €
B0F11230 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x30 mm, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN

771-1
0,32000 €

B0F11252 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la
norma UNE-EN 771-1

0,35000 €

B0F1E2A1 u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,18000 €

B0F79240 u Maó foradat senzill R-7 de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,14000 €



REHABILITACIO DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLÈSIA DE SANT FRANCESC A MANRESA
PER A L´AJUNTAMENT DE MANRESA
19MNR14 - FASE 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0F98540 u Encadellat ceràmic de 800x250x40 mm 0,55000 €
B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,16000 €
B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i

alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09000 €

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas
de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

0,15000 €

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut 3,22000 €
B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,52000 €
B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17

t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00000 €

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,84000 €

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,18000 €

B4SSA901 m2 Malla de fibra de vidre per a reforç estructural Mapegrid C 31,00000 €
B4SSA902 kg Morter bicomponent a base de calç hidraulica i Eco-Puzolana, per a reforç estructural 1,80000 €
B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,26000 €
B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,22000 €
B63Z1895 m Cantonera de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix i de 35 cm de

desenvolupament, amb 5 plecs
10,18000 €

B7119080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 100 g/m2

4,87000 €

B71190L0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FP amb armadura de feltre de polièster de
160 g/m2

5,74000 €

B712A0ZA m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de
feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard

7,65000 €

B741A901 m2 Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,5 mm i amb armadura de malla de
polièster tipus MAPENET 150 de MAPEI

3,30000 €

B755A901 kg Morter impermeabilitzant de capa fina, amb morter bicomponent a base d'aglomerants cimenticis,
àrids seleccionats de granulometria fina i aditius especials, tipus MAPELASTIC SMART de MAPEI

5,05000 €

B7B151F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 0,95000 €
B7C100N0 kg Escumant per a formigó cel·lular 1,17000 €
B7C29470 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,

resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa
5,75000 €

B7CZ1400 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 40 mm de gruix com a màxim 0,21000 €
B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 14,13000 €
B7JZ00F5 m Perfil d'estanquitat per a planxes de fibrociment NT 0,49000 €
B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra 23,91000 €
B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 1,16000 €
B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,74000 €
B7Z8A901 m Perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix de 52 mm de desenvolupament i 1 plec 3,60000 €
B89ZPE50 l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 6,50000 €
B89ZPP60 l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 7,50000 €
B9FAA901 m2 Llosa de formigó aillant per a paviments de 50x50 cm, de forma quadrada, acabat amb textura

pètria, preu superior, tipus DANOLOSA color gris
18,50000 €
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BB121JA0 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària

99,72000 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 3 m, per a encolar

2,79000 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,19000 €
BD31U010 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm 12,70000 €
BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm 5,55000 €
BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,37000 €
BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €
BRL21000 kg Producte insecticida 27,41000 €
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D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 72,68000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,84000 = 16,84000

Subtotal: 16,84000 16,84000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700

Materials

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

0,250      x 103,30000 = 25,82500

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 17,37000 = 28,31310

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 54,47210 54,47210

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 16,84000 = 0,16840

Subtotal: 0,16840 0,16840

COST DIRECTE 72,67750

COST EXECUCIÓ MATERIAL 72,67750

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 84,20000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,84000 = 16,84000

Subtotal: 16,84000 16,84000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 17,37000 = 26,40240

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

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

0,380      x 103,30000 = 39,25400

Subtotal: 65,99040 65,99040

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 16,84000 = 0,16840

Subtotal: 0,16840 0,16840
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COST DIRECTE 84,19580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,19580

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 154,67000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,84000 = 17,68200

Subtotal: 17,68200 17,68200

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975

Subtotal: 1,23975 1,23975

Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,22000 = 88,00000

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

0,200      x 103,30000 = 20,66000

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 17,37000 = 26,57610

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 135,57010 135,57010

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 17,68200 = 0,17682

Subtotal: 0,17682 0,17682

COST DIRECTE 154,66867

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,66867

D070A6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 126,31000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 16,84000 = 17,68200

Subtotal: 17,68200 17,68200

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,71000 = 1,23975

Subtotal: 1,23975 1,23975

Materials

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

0,250      x 103,30000 = 25,82500

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,500      x 17,37000 = 26,05500

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 250,000      x 0,22000 = 55,00000
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Subtotal: 107,21400 107,21400

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 17,68200 = 0,17682

Subtotal: 0,17682 0,17682

COST DIRECTE 126,31257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,31257

D070A901 m3 Morter resisitent a les sals, a base de calç hidraulica
natural i eco-puzolana, per al reblert de juntes i
confeccio de cares vistes en elements ceràmics,
elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 1.336,82000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 16,84000 = 16,84000

Subtotal: 16,84000 16,84000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,71000 = 1,19700

Subtotal: 1,19700 1,19700

Materials

B051A901 tn Morter resisitent a les sals, a base de calç hidraulica
natural i eco-puzolana, per al reblert de juntes i
confeccio de cares vistes en elements ceràmics,
elaborat a l'obra, tipus MAPE-ANTIQUE
ALLETTAMENTO

2,440      x 540,00000 = 1.317,60000

B0111000 m3 Aigua 0,610      x 1,67000 = 1,01870

Subtotal: 1.318,61870 1.318,61870

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 16,84000 = 0,16840

Subtotal: 0,16840 0,16840

COST DIRECTE 1.336,82410

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.336,82410

D07AA000 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

Rend.: 1,000 48,75000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 16,35000 = 8,17500

Subtotal: 8,17500 8,17500

Materials

B7C100N0 kg Escumant per a formigó cel·lular 5,000      x 1,17000 = 5,85000

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

0,330      x 103,30000 = 34,08900

B0111000 m3 Aigua 0,330      x 1,67000 = 0,55110
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Subtotal: 40,49010 40,49010

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 8,17500 = 0,08175

Subtotal: 0,08175 0,08175

COST DIRECTE 48,74685

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,74685

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 113,52000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 1,000 /R x 16,35000 = 16,35000

Subtotal: 16,35000 16,35000

Materials

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,12000 = 96,00000

B0111000 m3 Aigua 0,600      x 1,67000 = 1,00200

Subtotal: 97,00200 97,00200

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 16,35000 = 0,16350

Subtotal: 0,16350 0,16350

COST DIRECTE 113,51550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 113,51550

D0B24100 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) manipulat a
taller i elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 2,62000 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 17,24000 = 0,08620

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 18,48000 = 0,09240

Subtotal: 0,17860 0,17860

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 1,17000 = 0,01193

B0B2N210 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316)

1,050      x 2,31000 = 2,42550

Subtotal: 2,43743 2,43743

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 0,17900 = 0,00179

Subtotal: 0,00179 0,00179
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COST DIRECTE 2,61782

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,61782
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PARTIDES D'OBRA

P-1 1512A901 m2 Coberta plana invertida no transitable, formada per:
- formació de mitja canya perimetral i canal
longitudinal amb morter
- formació de pendents amb formigó celular o morter
- imprimació bituminosa de base acuosa 0,3 kg/m2,
tipus CURIDAN de DANOSA o similar
- làmina bituminosa de betúm modificat i elastomers
SBS, amb armadura de fileltre de fibra de vidre, de 3
Kg/m2, tipus GLASDAN 30 p elast de DANOSA o
similar, adherit al suport
- 2ª capa de làmina bituminosa de betúm modificat
amb elastomers SBS, amb armadura de fieltre de
poliester, de 4 Kg/m2, tipus ESTERADAN 40 P
ELAST de DANOSA o similar, adherida a la capa
anterior amb soplet
- capa separadora geotextil tipus DANOFELT PY200
de DANOSA o similar
- acabat amb paviment de llosa aillant tipus
DANOLOSA.
Inclou p/p de formació de minvells i formació de
canal longitudinal segons detalls i descripció:
- Minvells de 20 cms d'alçada mínima, amb
col·locació de banda de reforç E30 PELAST i banda
d'acabat autoprotegida amb granulat de pissarra,
amb armadura de fieltre de poliester reforçat de 4
Kg/m2, ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST, adherides
al suport i entre làmines, i perfil metàl·lic DANOSA
fiçat mecànicament al parament i segellat amb cordó
elàstic tipus ELASTYDAN PU 40 GRIS entre el perfil i
el parament. Inclós formació de trobades amb
gárgoles.
- Canal longitudinal de dimensions segons detall,
formada amb els seguents materials: banda de reforç
E30 PELAST i banda d'acabat autoprotegida amb
granulat de pissarra, amb armadura de fieltre de
poliester reforçat de 4 Kg/m2, ESTERDAN PLUS
40/GP ELAST, adherides al suport i entre làmines.
Inclós trobada amb embornal de desgüàs.
Unitat d'obra acabada: mesura en projecció
horitzontal, inclòs p/p de minvells i canal.

Rend.: 1,000 118,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

E7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 0,600      x 6,91633 = 4,14980

E7Z8A901 m Remat per protecció de la impermeabilització amb
perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix
de 52 mm de desenvolupament i 1 plec, col·locat amb
fixacions mecàniques i segellat amb cordó de masilla
elàstica resistent a la intemperie.

0,500      x 11,93702 = 5,96851

E7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense
adherir

1,200      x 2,14526 = 2,57431

E7Z1JWD2 m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a
suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb
acabat remolinat

0,250      x 22,80670 = 5,70168

E71197G5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6
segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb
armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida
en calent, prèvia imprimació

1,100      x 14,78795 = 16,26675

E9F5A901 m2 Paviment de lloses de formigó aillant de 50x50 cm,
tipus DANOLOSA, preu superior, col·locat a junt
seguit sobre suport

1,100      x 30,06193 = 33,06812
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PARTIDES D'OBRA

E5Z15N40 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà

1,000      x 12,33449 = 12,33449

E721BCD5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes
GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat
superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de
feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color
estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

0,600      x 17,01495 = 10,20897

E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6
segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació

1,100      x 13,83095 = 15,21405

Subtotal: 105,48668 105,48668

COST DIRECTE 105,48668
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 12,65840

COST EXECUCIÓ MATERIAL 118,14508

P-2 4631112A m2 Envà pluvial de planxes planes de fibrociment NT de
color natural, de 6 mm de gruix, col·locades
horitzontalment, amb cavalcament, amb fixacions
mecàniques sobre guies verticals, de perfils
conformats d'acer galvanitzat tipus omega; perfil de
junt d'estanquitat vertical entre plaques, aïllament
interior amb plaques de planxa de poliestirè extruït
(XPS), cantell mitjamossa, amb part proporcional de
remats perimetrals de planxa d'acer prelacat

Rend.: 1,000 59,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

K631112A m2 Tancament vertical de planxes de fibrociment NT de
color natural, de 6 mm de gruix i 0,6 m d'amplària,
col·locades horitzontalment, amb cavalcament,
grapes d'acer galvanitzat, segellat de junts verticals
amb cordó de silicona neutra i perfil d'estanquitat

1,000      x 25,11946 = 25,11946

K6ZA1101 m Perfils conformats d'acer galvanitzat tipus omega de
50x2 mm, col·locats amb fixacions mecàniques

1,450      x 7,46851 = 10,82934

K7C29474 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la
superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada amb
fixacions mecàniques

1,000      x 8,83189 = 8,83189

K83Z1894 m Cantonera de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de
0,6 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament amb 5
plecs, col·locada amb fixacions mecàniques

0,400      x 20,81281 = 8,32512

Subtotal: 53,10581 53,10581

COST DIRECTE 53,10581
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 6,37270

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,47851

P-3 E2R641M0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 31,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 16,35000 = 12,26250

Subtotal: 12,26250 12,26250

Maquinària

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 15,40000 = 15,40000

Subtotal: 15,40000 15,40000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 12,26300 = 0,12263

Subtotal: 0,12263 0,12263

COST DIRECTE 27,78513
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 3,33422

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,11935

P-4 E2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 14,28 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus
barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,170      x 75,00000 = 12,75000

Subtotal: 12,75000 12,75000

COST DIRECTE 12,75000
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,53000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,28000

P-5 E4BAMA88 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,86 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 18,48000 = 0,40656

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 17,24000 = 0,37928

Subtotal: 0,78584 0,78584

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,018      x 1,17000 = 0,02106

B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 2,19000 = 2,62800

Subtotal: 2,64906 2,64906

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,78600 = 0,01179



REHABILITACIO DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLÈSIA DE SANT FRANCESC A MANRESA
PER A L´AJUNTAMENT DE MANRESA
19MNR14 - FASE 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,01179 0,01179

COST DIRECTE 3,44669
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,41360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,86029

P-6 E4BPA901 u Ancoratge sobre suport de fàbrica de pedra o
ceràmica massissa, amb acer en barres corrugades
de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat
continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines
epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa
viscositat. Longitut de la barra de 50 cm, amb 20 cm
de perforació.

Rend.: 1,000 7,99 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,125 /R x 19,37000 = 2,42125

A0150000 h Manobre especialista 0,140 /R x 16,84000 = 2,35760

Subtotal: 4,77885 4,77885

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,140 /R x 3,35000 = 0,46900

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 0,125 /R x 1,58000 = 0,19750

Subtotal: 0,66650 0,66650

Materials

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

0,085      x 15,52000 = 1,31920

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

0,4928      x 0,60000 = 0,29568

Subtotal: 1,61488 1,61488

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,77867 = 0,07168

Subtotal: 0,07168 0,07168

COST DIRECTE 7,13191
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,85583

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,98774

P-7 E4ZWA901 u Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 12 mm i
81 mm d'alçada, fixats als perfils d'acer mitjançant
soldadura o mecànicament, amb els mitjans adeqüats.

Rend.: 1,000 2,63 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 19,37000 = 0,96850

Subtotal: 0,96850 0,96850

Maquinària

C200P100 h Equip i elements auxiliars per a soldadura de pern
connector tipus Nelson per a xapa col·laborant

0,050 /R x 17,57000 = 0,87850

Subtotal: 0,87850 0,87850
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PARTIDES D'OBRA

Materials

B0AA0605 u Pern de connexió tipus Nelson de 1/2´´ de diàmetre,
per a planxes col·laborants

1,000      x 0,49000 = 0,49000

Subtotal: 0,49000 0,49000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,96867 = 0,01453

Subtotal: 0,01453 0,01453

COST DIRECTE 2,35153
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,28218

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,63371

P-8 E51Z1H0P m Formació de filada amb totxana de 290x140x100 mm,
col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:6

Rend.: 1,000 7,27 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 18,48000 = 4,62000

A0140000 h Manobre 0,070 /R x 16,35000 = 1,14450

Subtotal: 5,76450 5,76450

Materials

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

3,4913      x 0,16000 = 0,55861

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

0,0011      x 72,67750 = 0,07995

Subtotal: 0,63856 0,63856

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,76467 = 0,08647

Subtotal: 0,08647 0,08647

COST DIRECTE 6,48953
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,77874

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,26827

E5Z15N40 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix
mitjà

Rend.: 1,000 13,81 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,140 /R x 18,48000 = 2,58720

A0140000 h Manobre 0,140 /R x 16,35000 = 2,28900

Subtotal: 4,87620 4,87620

Materials

D07AA000 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

0,1515      x 48,74685 = 7,38515

Subtotal: 7,38515 7,38515

Altres
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PARTIDES D'OBRA

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 4,87600 = 0,07314

Subtotal: 0,07314 0,07314

COST DIRECTE 12,33449
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,48014

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,81463

P-9 E5Z2A902 m2 Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm,
col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre
perfils metàl·lics.

Rend.: 1,000 17,04 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,35000 = 3,27000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 18,48000 = 7,39200

Subtotal: 10,66200 10,66200

Materials

B0F98540 u Encadellat ceràmic de 800x250x40 mm 5,250      x 0,55000 = 2,88750

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 9,996      x 0,14000 = 1,39944

Subtotal: 4,28694 4,28694

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 10,66200 = 0,26655

Subtotal: 0,26655 0,26655

COST DIRECTE 15,21549
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,82586

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,04135

E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6
segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb
armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2,
adherida en calent, prèvia imprimació

Rend.: 1,000 15,49 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 18,48000 = 5,54400

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 17,24000 = 2,58600

Subtotal: 8,13000 8,13000

Materials

B7119080 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de
100 g/m2

1,100      x 4,87000 = 5,35700

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 0,74000 = 0,22200

Subtotal: 5,57900 5,57900

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,13000 = 0,12195

Subtotal: 0,12195 0,12195
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 13,83095
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,65971

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,49066

E71197G5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6
segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de
betum asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb
armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida
en calent, prèvia imprimació

Rend.: 1,000 16,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 18,48000 = 5,54400

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 17,24000 = 2,58600

Subtotal: 8,13000 8,13000

Materials

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 0,74000 = 0,22200

B71190L0 m2 Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160
g/m2

1,100      x 5,74000 = 6,31400

Subtotal: 6,53600 6,53600

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,13000 = 0,12195

Subtotal: 0,12195 0,12195

COST DIRECTE 14,78795
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,77455

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,56250

E721BCD5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes
GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat
superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum
modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de
feltre de polièster de 190 g/m2 i acabat de color
estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

Rend.: 1,000 19,06 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 17,24000 = 2,58600

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 18,48000 = 5,54400

Subtotal: 8,13000 8,13000

Materials

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 0,300      x 1,16000 = 0,34800

B712A0ZA m2 Làmina de betum modificat amb autoprotecció
mineral LBM (SBS) 50/G-FP amb armadura de feltre
de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard

1,100      x 7,65000 = 8,41500

Subtotal: 8,76300 8,76300

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,13000 = 0,12195

Subtotal: 0,12195 0,12195
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COST DIRECTE 17,01495
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 2,04179

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,05674

P-10 E786A901 m2 Impermeabilització de parament corvat, extradòs de
volta, amb morter impermeabilitzant de capa fina,
aplicació a rodet, amb morter bicomponent a base
d'aglomerants cimenticis, àrids seleccionats de
granulometria fina i aditius especials, tipus
MAPELASTIC SMART de MAPEI o similar, amb un
gruix d'uns 2 mm, amb col·locació de malla tipus
MAPENET 150 o similar.
Criteri medicio: Messurat en projecció horitzontal

Rend.: 1,000 12,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,0368 /R x 16,35000 = 0,60168

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,0736 /R x 18,48000 = 1,36013

Subtotal: 1,96181 1,96181

Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,0368 /R x 1,42000 = 0,05226

Subtotal: 0,05226 0,05226

Materials

B755A901 kg Morter impermeabilitzant de capa fina, amb morter
bicomponent a base d'aglomerants cimenticis, àrids
seleccionats de granulometria fina i aditius especials,
tipus MAPELASTIC SMART de MAPEI

1,000      x 5,05000 = 5,05000

B741A901 m2 Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de
gruix 1,5 mm i amb armadura de malla de polièster
tipus MAPENET 150 de MAPEI

1,100      x 3,30000 = 3,63000

B0111000 m3 Aigua 0,0009      x 1,67000 = 0,00150

Subtotal: 8,68150 8,68150

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,96200 = 0,02943

Subtotal: 0,02943 0,02943

COST DIRECTE 10,72500
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,28700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,01200

E7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 2,40 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 18,48000 = 0,73920

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 17,24000 = 0,34480

Subtotal: 1,08400 1,08400

Materials

B7B151F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

1,100      x 0,95000 = 1,04500
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Subtotal: 1,04500 1,04500

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,08400 = 0,01626

Subtotal: 0,01626 0,01626

COST DIRECTE 2,14526
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,25743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,40269

E7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 Rend.: 1,000 7,75 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 18,48000 = 4,62000

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 16,35000 = 2,04375

Subtotal: 6,66375 6,66375

Materials

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

0,0021      x 72,67750 = 0,15262

Subtotal: 0,15262 0,15262

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,66400 = 0,09996

Subtotal: 0,09996 0,09996

COST DIRECTE 6,91633
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,82996

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,74629

E7Z1JWD2 m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a
suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb
acabat remolinat

Rend.: 1,000 25,54 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 18,48000 = 14,78400

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 16,35000 = 6,54000

Subtotal: 21,32400 21,32400

Materials

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

0,016      x 72,67750 = 1,16284

Subtotal: 1,16284 1,16284

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 21,32400 = 0,31986

Subtotal: 0,31986 0,31986



REHABILITACIO DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLÈSIA DE SANT FRANCESC A MANRESA
PER A L´AJUNTAMENT DE MANRESA
19MNR14 - FASE 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 22,80670
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 2,73680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,54350

E7Z8A901 m Remat per protecció de la impermeabilització amb
perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix
de 52 mm de desenvolupament i 1 plec, col·locat amb
fixacions mecàniques i segellat amb cordó de masilla
elàstica resistent a la intemperie.

Rend.: 1,000 13,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 19,10000 = 3,82000

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 17,24000 = 3,44800

Subtotal: 7,26800 7,26800

Materials

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

3,000      x 0,26000 = 0,78000

B7Z8A901 m Perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix
de 52 mm de desenvolupament i 1 plec

1,050      x 3,60000 = 3,78000

Subtotal: 4,56000 4,56000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,26800 = 0,10902

Subtotal: 0,10902 0,10902

COST DIRECTE 11,93702
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,43244

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,36946

P-11 E81125B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:4, remolinat

Rend.: 1,000 19,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,340 /R x 16,35000 = 5,55900

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,560 /R x 18,48000 = 10,34880

Subtotal: 15,90780 15,90780

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0173      x 84,19580 = 1,45659

Subtotal: 1,45659 1,45659

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 15,90800 = 0,39770

Subtotal: 0,39770 0,39770
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 17,76209
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 2,13145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,89354

P-12 E8B71B25 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció
amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició
C2, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes,
capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40
µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm,
aplicat de forma manual

Rend.: 1,000 9,07 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,340 /R x 18,48000 = 6,28320

A013D000 h Ajudant pintor 0,034 /R x 17,24000 = 0,58616

Subtotal: 6,86936 6,86936

Materials

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

0,1024      x 6,50000 = 0,66560

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

0,0616      x 7,50000 = 0,46200

Subtotal: 1,12760 1,12760

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 6,86933 = 0,10304

Subtotal: 0,10304 0,10304

COST DIRECTE 8,10000
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,97200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,07200

P-13 E8J1A901 m Coronament de parets de 50-70 cms de gruix amb
doble capa de maó massís d'elaboració manual de
290x140x50 mm de gruix, col·locant dues peces de
forma inclinada, segons col·locació original, amb
morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 53,87 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,640 /R x 16,35000 = 10,46400

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,300 /R x 18,48000 = 24,02400

Subtotal: 34,48800 34,48800

Materials

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,019      x 154,66867 = 2,93870

B0F11252 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50
mm, cares vistes, categoria I, HD, segons la norma
UNE-EN 771-1

29,000      x 0,35000 = 10,15000

Subtotal: 13,08870 13,08870

Altres
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PARTIDES D'OBRA

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 34,48800 = 0,51732

Subtotal: 0,51732 0,51732

COST DIRECTE 48,09402
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 5,77128

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,86530

E9F5A901 m2 Paviment de lloses de formigó aillant de 50x50 cm,
tipus DANOLOSA, preu superior, col·locat a junt
seguit sobre suport

Rend.: 1,000 33,67 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,35000 = 3,27000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 18,48000 = 7,39200

Subtotal: 10,66200 10,66200

Materials

B9FAA901 m2 Llosa de formigó aillant per a paviments de 50x50 cm,
de forma quadrada, acabat amb textura pètria, preu
superior, tipus DANOLOSA color gris

1,040      x 18,50000 = 19,24000

Subtotal: 19,24000 19,24000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,66200 = 0,15993

Subtotal: 0,15993 0,15993

COST DIRECTE 30,06193
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 3,60743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,66936

P-14 EB12A901 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà d'acer de
50.10mm, travesser inferior i superior, emmarcat
lateral i muntants cada 100 cm tot amb passamà de
50.10mm; i brèndoles de d.10mm cada 10 cm, de 80
cm d'alçària màxima, ancorada a l'obra lateralment
amb pipetes fixades amb tacs químics i separadors
de 2 cms.

Rend.: 1,000 134,78 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,35000 = 3,27000

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 17,31000 = 3,46200

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,400 /R x 18,77000 = 7,50800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 18,48000 = 5,54400

Subtotal: 19,78400 19,78400

Materials

BB121JA0 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 cm d'alçària

1,000      x 99,72000 = 99,72000

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,010      x 33,99000 = 0,33990

Subtotal: 100,05990 100,05990
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PARTIDES D'OBRA

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 19,78400 = 0,49460

Subtotal: 0,49460 0,49460

COST DIRECTE 120,33850
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 14,44062

COST EXECUCIÓ MATERIAL 134,77912

P-15 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 18,43 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 18,48000 = 6,65280

A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 17,24000 = 3,10320

Subtotal: 9,75600 9,75600

Materials

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,670      x 1,19000 = 0,79730

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,37000 = 1,77210

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,08000 = 0,08000

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 2,79000 = 3,90600

Subtotal: 6,55540 6,55540

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,75600 = 0,14634

Subtotal: 0,14634 0,14634

COST DIRECTE 16,45774
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,97493

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,43267

P-16 ED31A901 u Bunera per coberta, amb tapa antigraves d'acer
inoxidable, de diàmetre 200 mm, instal·lat

Rend.: 1,000 26,10 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 18,48000 = 5,54400

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,35000 = 4,90500

Subtotal: 10,44900 10,44900

Materials

BD31U010 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa
roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm

1,000      x 12,70000 = 12,70000

Subtotal: 12,70000 12,70000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,44933 = 0,15674

Subtotal: 0,15674 0,15674
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 23,30574
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 2,79669

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,10243

P-17 EDDZ51B5 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat
amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 19,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 16,35000 = 4,90500

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 18,48000 = 5,54400

Subtotal: 10,44900 10,44900

Materials

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

1,000      x 5,55000 = 5,55000

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0095      x 154,66867 = 1,46935

Subtotal: 7,01935 7,01935

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 10,44933 = 0,15674

Subtotal: 0,15674 0,15674

COST DIRECTE 17,62509
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 2,11501

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,74010

P-18 K121A901 u Muntatge i desmuntatge d'escala formada per bastida
tubular metàl·lica fixa, per salvar una alçada de 11m
d'alçada, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats i el transport amb un recorregut total
màxim de 20 km

Rend.: 1,000 2.373,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 40,000 /R x 17,24000 = 689,60000

A012M000 h Oficial 1a muntador 40,000 /R x 19,10000 = 764,00000

Subtotal: 1.453,60000 1.453,60000

Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 20,000 /R x 32,21000 = 644,20000

Subtotal: 644,20000 644,20000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1.453,60000 = 21,80400

Subtotal: 21,80400 21,80400
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2.119,60400
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 254,35248

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.373,95648

P-19 K121A902 u Amortització diària d'escala formada per bastida
tubular metàl·lica fixa

Rend.: 1,000 4,03 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Materials

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

40,000      x 0,09000 = 3,60000

Subtotal: 3,60000 3,60000

COST DIRECTE 3,60000
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,43200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,03200

P-20 K151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat
de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda
perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 4,96 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,35000 = 1,63500

A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x 19,37000 = 1,93700

Subtotal: 3,57200 3,57200

Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

0,600      x 0,96000 = 0,57600

B0DZ4000 m Fleix 0,200      x 0,23000 = 0,04600

B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de
tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x80 mm de pas de
malla, amb corda perimetral de poliamida de 12 mm
de diàmetre nuada a la xarxa, per a 10 usos

1,200      x 0,15000 = 0,18000

Subtotal: 0,80200 0,80200

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,57200 = 0,05358

Subtotal: 0,05358 0,05358
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 4,42758
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,53131

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,95889

P-21 K15QU160 m2 Protecció provisional d'edificació amb taulons i
tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides
encavalcades, amb recollida provisional d'aigües

Rend.: 1,000 12,59 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,35000 = 3,27000

A0121000 h Oficial 1a 0,200 /R x 19,37000 = 3,87400

Subtotal: 7,14400 7,14400

Materials

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

0,250      x 0,52000 = 0,13000

B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus
perimetrals, per a seguretat i salut

1,200      x 3,22000 = 3,86400

Subtotal: 3,99400 3,99400

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 7,14400 = 0,10716

Subtotal: 0,10716 0,10716

COST DIRECTE 11,24516
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,34942

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,59458

K1R7Z001 m2 Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis Rend.: 1,000 0,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,002 /R x 16,84000 = 0,03368

Subtotal: 0,03368 0,03368

Maquinària

CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides

0,002 /R x 22,50000 = 0,04500

Subtotal: 0,04500 0,04500

Materials

BRL21000 kg Producte insecticida 0,002      x 27,41000 = 0,05482

Subtotal: 0,05482 0,05482

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 0,03400 = 0,00051

Subtotal: 0,00051 0,00051



REHABILITACIO DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLÈSIA DE SANT FRANCESC A MANRESA
PER A L´AJUNTAMENT DE MANRESA
19MNR14 - FASE 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 0,13401
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,01608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,15009

P-22 K1RAA901 m2 Neteja, desrunament, aspiració de zona de treball,
amb aplicació de insecticida i càrrega sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 6,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,060 /R x 16,84000 = 1,01040

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 16,35000 = 0,98100

Subtotal: 1,99140 1,99140

Maquinària

CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides

0,150 /R x 22,50000 = 3,37500

Subtotal: 3,37500 3,37500

Partides d'obra

K1R7Z001 m2 Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis 0,700      x 0,13401 = 0,09381

Subtotal: 0,09381 0,09381

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 1,99133 = 0,02987

Subtotal: 0,02987 0,02987

COST DIRECTE 5,49008
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,65881

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,14889

P-23 K1RAA902 m2 Neteja i preparació de l'extradòs de voltes i parets
perimetrals fins a 1m d'alçada per sobre de
l'ancoratge de la volta, a realitzar previ al reforç, i
posterior a l'apuntalament. Treballs consistents en:
- retirada de reomlerts i totes les parts inconsistents
fins l'obtenció de suport sanejat i compacte
- buidat superficial de les juntes de morter
disgregades fins l'obtenció de suport sanejat i
compacte, eflorescències, pols, floridures, etc
- aspiració de la superficie, eliminant completament
la pols o altres materials disgregats
- realització d'hidroneteja de la superficie, fins a
l'eliminació total de qualsevol element que pugui
comprometre l'adherencia dels materials a col·locar
posteriorment
- reomplert de juntes amb lletada de morter tipus
MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO
Unitat de mesura: messurat en projecció horitzontal,
inclòs p/p de parets perimetrals

Rend.: 1,000 30,74 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 16,35000 = 3,27000

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 16,84000 = 3,36800

Subtotal: 6,63800 6,63800
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Maquinària

CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides

0,250 /R x 22,50000 = 5,62500

Subtotal: 5,62500 5,62500

Partides d'obra

K811A901 m2 Reomplert de juntes en elements ceràmics, parets,
voltes, etc, amb lletada de morter tipus
MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO

1,250      x 12,03923 = 15,04904

Subtotal: 15,04904 15,04904

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,000 %  s 6,63800 = 0,13276

Subtotal: 0,13276 0,13276

COST DIRECTE 27,44480
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 3,29338

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,73818

P-24 K21481F1 m3 Enderroc de pilar de maó massís, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 130,11 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 7,000 /R x 16,35000 = 114,45000

Subtotal: 114,45000 114,45000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 114,45000 = 1,71675

Subtotal: 1,71675 1,71675

COST DIRECTE 116,16675
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 13,94001

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,10676

P-25 K2148L24 m2 Enderroc de volta de ceràmica, de dos gruixos, a mà i
amb compressor i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,44 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 16,84000 = 3,36800

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 16,35000 = 1,63500

Subtotal: 5,00300 5,00300

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,100 /R x 15,65000 = 1,56500

Subtotal: 1,56500 1,56500

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,00333 = 0,07505

Subtotal: 0,07505 0,07505
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 6,64305
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,79717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,44022

P-26 K214A901 m2 Enderroc d'entrebigat en forjats d'estructura
metàl·lica, de 5 a 10 cms de gruix, format per
ceràmica, de dos gruixos, descobrint els caps dels
perfils laminats existents, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 18,50 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 16,35000 = 16,35000

Subtotal: 16,35000 16,35000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 16,35000 = 0,16350

Subtotal: 0,16350 0,16350

COST DIRECTE 16,51350
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,98162

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,49512

P-27 K215A901 m2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, no
ventilada, amb doble làmina asfaltica, col·locada
sobre element ceràmic d'entrebigat, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre contenidor. Inclòs
tots els elements de coberta com minvells,
desgüasos, etc

Rend.: 1,000 28,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,280 /R x 16,35000 = 20,92800

A0150000 h Manobre especialista 0,120 /R x 16,84000 = 2,02080

Subtotal: 22,94880 22,94880

Maquinària

C1101100 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,120 /R x 14,87000 = 1,78440

Subtotal: 1,78440 1,78440

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 22,94867 = 0,34423

Subtotal: 0,34423 0,34423

COST DIRECTE 25,07743
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 3,00929

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,08672

P-28 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. Inclou tall del revestiment

Rend.: 1,000 11,15 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 16,35000 = 9,81000

Subtotal: 9,81000 9,81000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,81000 = 0,14715

Subtotal: 0,14715 0,14715

COST DIRECTE 9,95715
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,19486

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,15201

P-29 K4445111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra

Rend.: 1,000 1,62 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,017 /R x 16,35000 = 0,27795

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,017 /R x 18,48000 = 0,31416

Subtotal: 0,59211 0,59211

Materials

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 0,84000 = 0,84000

Subtotal: 0,84000 0,84000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 0,59200 = 0,01480

Subtotal: 0,01480 0,01480

COST DIRECTE 1,44691
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,17363

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,62054

P-30 K459A901 m3 Formigó per a formació de xapa de compressió, en
sostres amb elements resistents, amb formigó tipus
HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot o
manualment

Rend.: 1,000 108,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,294 /R x 18,48000 = 5,43312

A0140000 h Manobre 1,176 /R x 16,35000 = 19,22760

Subtotal: 24,66072 24,66072

Materials

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,050      x 68,27000 = 71,68350

Subtotal: 71,68350 71,68350
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PARTIDES D'OBRA

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 24,66080 = 0,61652

Subtotal: 0,61652 0,61652

COST DIRECTE 96,96074
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 11,63529

COST EXECUCIÓ MATERIAL 108,59603

K45DA901 m3 Morter de calç de resistencia a compressió de 1,5 a 2
N/mm2, per a voltes, abocat de forma manual

Rend.: 1,000 102,60 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,271 /R x 18,48000 = 5,00808

A0140000 h Manobre 1,082 /R x 16,35000 = 17,69070

Subtotal: 22,69878 22,69878

Materials

B071S100 kg Morter de calç de resistència a compressió de 1,5 a 2
N/mm2

102,000      x 0,67000 = 68,34000

Subtotal: 68,34000 68,34000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 22,69880 = 0,56747

Subtotal: 0,56747 0,56747

COST DIRECTE 91,60625
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 10,99275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,59900

P-31 K4C5U002 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta amb
cindri de fusta, de 5 m de llum i 5 m d'amplària per a
una càrrega màxima de treball de 10 kN/m2

Rend.: 0,200 104,56 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,250 /R x 17,37000 = 21,71250

Subtotal: 21,71250 21,71250

Materials

B0D6A901 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 6 m d'alçària i 150
usos

0,060      x 18,75000 = 1,12500

B0DFV001 m2 Cindri per a volta, d'entramat de fusta per una llum i
una amplària entre 4 i 6 m i 10 kN/m2 de càrrega
màxima de treball

1,000      x 68,02000 = 68,02000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,38000 = 1,14000

B0A31000 kg Clau acer 0,100      x 1,36000 = 0,13600

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,003      x 227,13000 = 0,68139

Subtotal: 71,10239 71,10239

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 21,71240 = 0,54281

Subtotal: 0,54281 0,54281
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 93,35770
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 11,20292

COST EXECUCIÓ MATERIAL 104,56062

P-32 K4C9A901 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o
volta a una alçària <= 6 m, amb puntal metàl·lic i tauló

Rend.: 1,000 19,20 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 16,35000 = 7,35750

A0121000 h Oficial 1a 0,450 /R x 19,37000 = 8,71650

Subtotal: 16,07400 16,07400

Materials

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,006      x 22,49000 = 0,13494

B0A31000 kg Clau acer 0,0448      x 1,36000 = 0,06093

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,250      x 0,38000 = 0,47500

Subtotal: 0,67087 0,67087

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 16,07400 = 0,40185

Subtotal: 0,40185 0,40185

COST DIRECTE 17,14672
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 2,05761

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,20433

P-33 K4DAA901 m2 Muntatge i desmuntatge de passera i/o plataforma de
treball, muntada sobre entramat desmuntable i
recolzada entre biguetes metal·liques i fixada a
estructura, amb tauler de fusta de pi, h>3,00m

Rend.: 1,000 23,09 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,440 /R x 17,24000 = 7,58560

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,560 /R x 18,48000 = 10,34880

Subtotal: 17,93440 17,93440

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 227,13000 = 0,43155

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,4994      x 0,38000 = 0,18977

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

1,1495      x 1,28000 = 1,47136

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,36000 = 0,13695

Subtotal: 2,22963 2,22963

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 17,93440 = 0,44836

Subtotal: 0,44836 0,44836
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 20,61239
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 2,47349

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,08588

P-34 K4F1B25N m3 Pilar de maó ceràmic calat de per a revestir i més de
900 i menys de 1350 cm2 de secció, de maó calat
HD, R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:1:7 (5
N/mm2) i amb una resistència a compressió del pilar
de 4 N/mm2

Rend.: 1,000 273,39 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 6,690 /R x 18,48000 = 123,63120

A0140000 h Manobre 3,350 /R x 16,35000 = 54,77250

Subtotal: 178,40370 178,40370

Materials

B0F1E2A1 u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

226,720      x 0,18000 = 40,80960

D070A6C1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:1:7 i 5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,1617      x 126,31257 = 20,42474

Subtotal: 61,23434 61,23434

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 178,40360 = 4,46009

Subtotal: 4,46009 4,46009

COST DIRECTE 244,09813
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 29,29178

COST EXECUCIÓ MATERIAL 273,38991

P-35 K4F6A901 m2 Volta estructural de maó de pla formada per dos
gruixos de maó massís de 290x140x30 mm i una
resistència a compressió de 7 N/mm2, LD, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat el primer amb pasta de guix i el segon amb
pasta de ciment ràpid

Rend.: 1,000 143,05 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,800 /R x 16,35000 = 29,43000

A0122000 h Oficial 1a paleta 3,500 /R x 18,48000 = 64,68000

Subtotal: 94,11000 94,11000

Materials

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 20,0025      x 0,14000 = 2,80035

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

20,055      x 0,12000 = 2,40660

B0F11230 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x30
mm, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

59,370      x 0,32000 = 18,99840

Subtotal: 24,20535 24,20535
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PARTIDES D'OBRA

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 10,000 %  s 94,11000 = 9,41100

Subtotal: 9,41100 9,41100

COST DIRECTE 127,72635
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 15,32716

COST EXECUCIÓ MATERIAL 143,05351

P-36 K4F6A902 m2 Reparació puntual de volta, formada maó de pla
formada per dos gruixos de maó foradat senzill de
290x140x40 mm i una resistència a compressió de 7
N/mm2, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat el primer amb pasta de
guix i el segon amb pasta de ciment ràpid

Rend.: 0,720 92,01 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,900 /R x 16,35000 = 20,43750

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,800 /R x 18,48000 = 46,20000

Subtotal: 66,63750 66,63750

Materials

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 20,0025      x 0,14000 = 2,80035

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

20,055      x 0,12000 = 2,40660

B0F79240 u Maó foradat senzill R-7 de 290x140x40 mm,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

59,3712      x 0,14000 = 8,31197

Subtotal: 13,51892 13,51892

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,000 %  s 66,63767 = 1,99913

Subtotal: 1,99913 1,99913

COST DIRECTE 82,15555
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 9,85867

COST EXECUCIÓ MATERIAL 92,01422

P-37 K4F6A903 m2 Reforç de l'extradòs de voltes, amb morter i fibra,
segons sistema de reforç FRCM SYSTEM de MAPEI,
consistent en:
- regularització de la superficie de l'intradòs de la
volta per obtenir capa uniforme, amb morter
bicomponent fibroreforçat d'elevada ductilitat, tipus
PLANITOP HDM RESTAURO, de 5-6 mm de gruix,
remontant les parets perimetrals verticals 0,40 a 1,00
m
- col·locació sobre la capa de morter fresc anterior, la
malla estructural de fibra de vidre tipus MAPEGRID
G220, remontant la malla perimetralment a les parets
verticals 1,00 m
- aplicació de la segona capa de morter PLANITOP
HDM RESTAURO, de 5-6 mm de gruix, cobrint les
malles, amb la primera capa encara fresca.
- col·locació de connexions a les parets perimetrals
amb connectors tipus MAPEWRAP G FIOCCO,
segons detalls, 1d10mm/50 cm
- reforç amb doblat de malla tipus MAPEGRIP G220
en cantonades i reblert de l'extradòs de la petxina

Rend.: 1,000 157,61 €
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PARTIDES D'OBRA

amb morter amb base de calç, fins a 1,00 m d'alçada
Mesura en projecció horitzontal, inclòs p/p d'actuació
perimetral en parets.

Unitats Preu EURO Parcial Import

Partides d'obra

K4S5A901 m2 Reforç estructural segons sistema de reforç FRCM
SYSTEM de MAPEI, consistent en: regularització de
la superficie amb morter bicomponent fibroreforçat
d'elevada ductilitat, tipus PLANITOP HDM
RESTAURO, de 5-6 mm de gruix, col·locació de la
malla estructural de fibra de vidre tipus MAPEGRID
G220 i aplicació de la segona capa de morter
PLANITOP HDM RESTAURO, de 5-6 mm de gruix

1,000      x 112,33730 = 112,33730

K4ZWA901 u Ancoratge amb trepants de corda de fibra de vidre
tipus MAPEWRAP G FIOCCO de 10 mm de diàmetre
amb col·locats amb fixació quimica a base de resines,
tot segons procediment d'intervenció del fabricant.
dera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís

1,000      x 16,93767 = 16,93767

K45DA901 m3 Morter de calç de resistencia a compressió de 1,5 a 2
N/mm2, per a voltes, abocat de forma manual

0,125      x 91,60625 = 11,45078

Subtotal: 140,72575 140,72575

COST DIRECTE 140,72575
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 16,88709

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,61284

P-38 K4FR14F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret
d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer
inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici
fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric
de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de
retracció controlada

Rend.: 1,000 13,37 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 18,48000 = 4,62000

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 16,84000 = 4,21000

Subtotal: 8,83000 8,83000

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,120 /R x 3,35000 = 0,40200

C200V000 h Equip d'injecció manual de resines 0,100 /R x 1,58000 = 0,15800

Subtotal: 0,56000 0,56000

Materials

B0715200 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, fluid i de retracció controlada per a reparació

2,500      x 0,75000 = 1,87500

D0B24100 kg Acer inoxidable austenític en barres corrugades amb
molibdè, de designació 1.4401 (AISI 316) manipulat a
taller i elaborat a l'obra

0,206      x 2,61782 = 0,53927

Subtotal: 2,41427 2,41427

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 8,83000 = 0,13245
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Subtotal: 0,13245 0,13245

COST DIRECTE 11,93672
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,43241

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,36913

P-39 K4S1A901 ut Substitució funcional de bigueta de perfil metàl·lic,
amb una llargada de sostre 4 a 6 m, amb perfil d'acer
laminat de secció similar a l'existent, tipus IPE 220 -
240, amb recolzament encastat en paret igual a
existent i reblert de forat de recolzament amb morter
de reparació tixotròpic i de retracció controlada.
Inclou el subministre del perfil. Llargada perfil entre 4 i
6 m

Rend.: 1,000 292,12 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,500 /R x 19,10000 = 28,65000

A013M000 h Ajudant muntador 1,500 /R x 17,24000 = 25,86000

Subtotal: 54,51000 54,51000

Materials

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

4,000      x 0,80000 = 3,20000

Subtotal: 3,20000 3,20000

Partides d'obra

K4445111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra

140,000      x 1,44691 = 202,56740

Subtotal: 202,56740 202,56740

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,000 %  s 54,51000 = 0,54510

Subtotal: 0,54510 0,54510

COST DIRECTE 260,82250
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 31,29870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 292,12120

K4S5A901 m2 Reforç estructural segons sistema de reforç FRCM
SYSTEM de MAPEI, consistent en: regularització de
la superficie amb morter bicomponent fibroreforçat
d'elevada ductilitat, tipus PLANITOP HDM
RESTAURO, de 5-6 mm de gruix, col·locació de la
malla estructural de fibra de vidre tipus MAPEGRID
G220 i aplicació de la segona capa de morter
PLANITOP HDM RESTAURO, de 5-6 mm de gruix

Rend.: 1,000 125,82 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,100 /R x 16,35000 = 34,33500

A0121000 h Oficial 1a 2,100 /R x 19,37000 = 40,67700
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Subtotal: 75,01200 75,01200

Materials

B4SSA901 m2 Malla de fibra de vidre per a reforç estructural
Mapegrid C

1,100      x 31,00000 = 34,10000

B4SSA902 kg Morter bicomponent a base de calç hidraulica i
Eco-Puzolana, per a reforç estructural

0,750      x 1,80000 = 1,35000

Subtotal: 35,45000 35,45000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 75,01200 = 1,87530

Subtotal: 1,87530 1,87530

COST DIRECTE 112,33730
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 13,48048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 125,81778

K4ZWA901 u Ancoratge amb trepants de corda de fibra de vidre
tipus MAPEWRAP G FIOCCO de 10 mm de diàmetre
amb col·locats amb fixació quimica a base de resines,
tot segons procediment d'intervenció del fabricant.
dera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís

Rend.: 1,000 18,97 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 0,300 /R x 19,37000 = 5,81100

Subtotal: 5,81100 5,81100

Maquinària

C200F000 h Màquina taladradora 0,050 /R x 3,35000 = 0,16750

Subtotal: 0,16750 0,16750

Materials

B0A6A901 ml Corda de fibra de vidre unidireccional d'alta
resistencia per a connexions estructurals, tipus
MapeWrad G FIOCCO, amb impregnació i aplicació
de productes MapeWrap.

0,600      x 18,12000 = 10,87200

Subtotal: 10,87200 10,87200

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 5,81133 = 0,08717

Subtotal: 0,08717 0,08717

COST DIRECTE 16,93767
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 2,03252

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,97019

P-40 K61RA901 m Desmuntatge parcial, acopi i posterior recol·locació
d'envà pluvial

Rend.: 1,000 29,51 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 18,77000 = 9,38500

A013F000 h Ajudant manyà 0,500 /R x 17,31000 = 8,65500
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 18,04000 18,04000

Materials

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

8,000      x 0,96000 = 7,68000

Subtotal: 7,68000 7,68000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 3,500 %  s 18,04000 = 0,63140

Subtotal: 0,63140 0,63140

COST DIRECTE 26,35140
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 3,16217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,51357

K631112A m2 Tancament vertical de planxes de fibrociment NT de
color natural, de 6 mm de gruix i 0,6 m d'amplària,
col·locades horitzontalment, amb cavalcament,
grapes d'acer galvanitzat, segellat de junts verticals
amb cordó de silicona neutra i perfil d'estanquitat

Rend.: 1,000 28,13 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,190 /R x 17,24000 = 3,27560

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,420 /R x 19,10000 = 8,02200

Subtotal: 11,29760 11,29760

Materials

B0CG1120 m2 Planxa semicomprimida, de fibrociment NT, de color
natural, de 6 mm de gruix

1,100      x 11,76000 = 12,93600

B7JZ1010 dm3 Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,0011      x 23,91000 = 0,02630

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,0315      x 14,13000 = 0,44510

B7JZ00F5 m Perfil d'estanquitat per a planxes de fibrociment NT 0,500      x 0,49000 = 0,24500

Subtotal: 13,65240 13,65240

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 11,29733 = 0,16946

Subtotal: 0,16946 0,16946

COST DIRECTE 25,11946
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 3,01434

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,13380

K6ZA1101 m Perfils conformats d'acer galvanitzat tipus omega de
50x2 mm, col·locats amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 8,36 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 19,10000 = 1,91000

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 17,24000 = 1,72400

Subtotal: 3,63400 3,63400

Materials



REHABILITACIO DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLÈSIA DE SANT FRANCESC A MANRESA
PER A L´AJUNTAMENT DE MANRESA
19MNR14 - FASE 2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

B0A61600 u Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis 1,600      x 0,15000 = 0,24000

B44ZB052 kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

3,000      x 1,18000 = 3,54000

Subtotal: 3,78000 3,78000

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 3,63400 = 0,05451

Subtotal: 0,05451 0,05451

COST DIRECTE 7,46851
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 0,89622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,36473

K7C29474 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40
mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la
superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 9,89 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 18,48000 = 1,47840

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 16,35000 = 0,65400

Subtotal: 2,13240 2,13240

Materials

B7CZ1400 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
40 mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,21000 = 0,63000

B7C29470 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 300 kPa, resistència
tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície
llisa i cantell mitjamossa

1,050      x 5,75000 = 6,03750

Subtotal: 6,66750 6,66750

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 2,13267 = 0,03199

Subtotal: 0,03199 0,03199

COST DIRECTE 8,83189
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,05983

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,89172

K811A901 m2 Reomplert de juntes en elements ceràmics, parets,
voltes, etc, amb lletada de morter tipus
MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO

Rend.: 1,000 13,48 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 16,35000 = 2,45250

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 18,48000 = 2,77200

Subtotal: 5,22450 5,22450

Materials

D070A901 m3 Morter resisitent a les sals, a base de calç hidraulica
natural i eco-puzolana, per al reblert de juntes i

0,005      x 1.336,82410 = 6,68412
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PARTIDES D'OBRA

confeccio de cares vistes en elements ceràmics,
elaborat a l'obra

Subtotal: 6,68412 6,68412

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 5,22440 = 0,13061

Subtotal: 0,13061 0,13061

COST DIRECTE 12,03923
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,44471

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,48394

P-41 K8122812 m2 Enguixat reglejat sobre parament corbat, a més de
3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix
C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 22,91 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,770 /R x 18,48000 = 14,22960

A0149000 h Manobre guixaire 0,165 /R x 16,35000 = 2,69775

Subtotal: 16,92735 16,92735

Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,12000 = 0,09576

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,0265      x 113,51550 = 3,00816

Subtotal: 3,10392 3,10392

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,500 %  s 16,92720 = 0,42318

Subtotal: 0,42318 0,42318

COST DIRECTE 20,45445
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 2,45453

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,90898

K83Z1894 m Cantonera de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de
0,6 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament amb 5
plecs, col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 23,31 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,330 /R x 19,10000 = 6,30300

A013M000 h Ajudant muntador 0,165 /R x 17,24000 = 2,84460

Subtotal: 9,14760 9,14760

Materials

B63Z1895 m Cantonera de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de
0,6 mm de gruix i de 35 cm de desenvolupament,
amb 5 plecs

1,100      x 10,18000 = 11,19800

B5ZZJTNT u Vis d'acer galvanitzat de 5,5x110 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

1,500      x 0,22000 = 0,33000

Subtotal: 11,52800 11,52800

Altres
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A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 9,14733 = 0,13721

Subtotal: 0,13721 0,13721

COST DIRECTE 20,81281
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 2,49754

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,31035

P-42 K874A902 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats
d'acer fins a un grau de preparació A Sa1, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
contenidor.
Els treballs es realitzaran segons memoria del
projecte, consisteixen en:
- Revisió dels caps de totes les bigues un cop
aixecat el taulell ceràmic
- Sorrejat o raspat amb raspall de pues d’acer fins
assolir una grau de preparació de la superfície tipus A
Sa1

Rend.: 0,800 16,26 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 16,35000 = 14,30625

Subtotal: 14,30625 14,30625

Altres

A%AUX001 % Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,500 %  s 14,30600 = 0,21459

Subtotal: 0,21459 0,21459

COST DIRECTE 14,52084
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 1,74250

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,26334

P-43 XPIMF102 pa Treballs de connexió de bunera de coberta a baixant
existent, en terrat 2, cantonada de l'edifici

Rend.: 1,000 122,80 €

Unitats Preu EURO Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,000 /R x 16,35000 = 32,70000

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 19,37000 = 38,74000

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,000 /R x 19,10000 = 38,20000

Subtotal: 109,64000 109,64000

COST DIRECTE 109,64000
DESPESES INDIRECTES 12,00 % 13,15680

COST EXECUCIÓ MATERIAL 122,79680
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PARTIDES ALÇADES

XPCQF201 pa Partida alçada a justificar per al compliment del
programa de control de qualitat, segons projecte, Pla
de Control i especificacions de la direcció facultativa

Rend.: 1,000 1.100,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPIMF201 pa Partida alçada a justificar per previsió d'imprevistos -
Fase 2

Rend.: 1,000 2.500,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

XPSSF201 pa Partida alçada d'abonament integre per la Seguretat i
Salut a l'obra, segons Estudi de Seguretat i el Pla de
Seguretat i Salut . Fase 2

Rend.: 1,000 1.100,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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Pàg.: 1

1 CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ
15 COBERTES
151 COBERTES PLANES
1512 COBERTES PLANES NO TRANSITABLES
_____________________________________________________________________________________________________________

1512A901 m2 Coberta plana invertida no transitable, formada per:
- formació de mitja canya perimetral i canal longitudinal amb morter
- formació de pendents amb formigó celular o morter
- imprimació bituminosa de base acuosa 0,3 kg/m2, tipus CURIDAN de DANOSA o similar
- làmina bituminosa de betúm modificat i elastomers SBS, amb armadura de fileltre de fibra de vidre, de 3
Kg/m2, tipus GLASDAN 30 p elast de DANOSA o similar, adherit al suport
- 2ª capa de làmina bituminosa de betúm modificat amb elastomers SBS, amb armadura de fieltre de poliester,
de 4 Kg/m2, tipus ESTERADAN 40 P ELAST de DANOSA o similar, adherida a la capa anterior amb soplet
- capa separadora geotextil tipus DANOFELT PY200 de DANOSA o similar
- acabat amb paviment de llosa aillant tipus DANOLOSA.
Inclou p/p de formació de minvells i formació de canal longitudinal segons detalls i descripció:
- Minvells de 20 cms d'alçada mínima, amb col·locació de banda de reforç E30 PELAST i banda d'acabat
autoprotegida amb granulat de pissarra, amb armadura de fieltre de poliester reforçat de 4 Kg/m2, ESTERDAN
PLUS 40/GP ELAST, adherides al suport i entre làmines, i perfil metàl·lic DANOSA fiçat mecànicament al
parament i segellat amb cordó elàstic tipus ELASTYDAN PU 40 GRIS entre el perfil i el parament. Inclós
formació de trobades amb gárgoles.
- Canal longitudinal de dimensions segons detall, formada amb els seguents materials: banda de reforç E30
PELAST i banda d'acabat autoprotegida amb granulat de pissarra, amb armadura de fieltre de poliester reforçat
de 4 Kg/m2, ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST, adherides al suport i entre làmines. Inclós trobada amb embornal
de desgüàs.
Unitat d'obra acabada: mesura en projecció horitzontal, inclòs p/p de minvells i canal.

118,15 €

(CENT DIVUIT EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
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Pàg.: 2

4 CONJUNTS DE PARTIDES DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ
46 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
463 TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES
4631 TANCAMENTS DE PLANXES CONFORMADES DE FIBROCIMENT NT
_____________________________________________________________________________________________________________

4631112A m2 Envà pluvial de planxes planes de fibrociment NT de color natural, de 6 mm de gruix, col·locades
horitzontalment, amb cavalcament, amb fixacions mecàniques sobre guies verticals, de perfils conformats d'acer
galvanitzat tipus omega; perfil de junt d'estanquitat vertical entre plaques, aïllament interior amb plaques de
planxa de poliestirè extruït (XPS), cantell mitjamossa, amb part proporcional de remats perimetrals de planxa
d'acer prelacat

59,48 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
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Pàg.: 3

E PARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E2 ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E2R GESTIÓ DE RESIDUS
E2R6 CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
_____________________________________________________________________________________________________________

E2R641M0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

31,12 €

(TRENTA-UN EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

E2RA DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
_____________________________________________________________________________________________________________

E2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

14,28 €

(CATORZE EUROS AMB VINT-I-VUIT CENTIMS)

E4 ESTRUCTURES
E4B ARMADURES PASSIVES
E4BA ARMADURES PER A SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS
_____________________________________________________________________________________________________________

E4BAMA88 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15
cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3,86 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)

E4BP ANCORATGE D'ARMADURES PASSIVES
_____________________________________________________________________________________________________________

E4BPA901 u Ancoratge sobre suport de fàbrica de pedra o ceràmica massissa, amb acer en barres corrugades de 10 mm de
diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de
dos components i baixa viscositat. Longitut de la barra de 50 cm, amb 20 cm de perforació.

7,99 €

(SET EUROS AMB NORANTA-NOU CENTIMS)

E4Z ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
E4ZW ANCORATGES PER A ESTRUCTURES
_____________________________________________________________________________________________________________

E4ZWA901 u Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 12 mm i 81 mm d'alçada, fixats als perfils d'acer mitjançant
soldadura o mecànicament, amb els mitjans adeqüats.

2,63 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CENTIMS)

E5 COBERTES
E51 TERRATS
E51Z ELEMENTS AUXILIARS PER A TERRATS
_____________________________________________________________________________________________________________

E51Z1H0P m Formació de filada amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter de ciment 1:6 7,27 €
(SET EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

E5Z ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5Z1 FORMACIÓ DE PENDENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

E5Z15N40 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà 13,81 €
(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CENTIMS)

E5Z2 SOLERES I EMPOSTISSATS
_____________________________________________________________________________________________________________

E5Z2A902 m2 Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre perfils
metàl·lics.

17,04 €

(DISSET EUROS AMB QUATRE CENTIMS)

E7 IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E71 MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES
E711 MEMBRANES ADHERIDES AMB LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES
_____________________________________________________________________________________________________________

E7119785 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 100 g/m2, adherida en calent,
prèvia imprimació

15,49 €

(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CENTIMS)

E71197G5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-6 segons UNE 104402 de 4,1 kg/m2 d'una làmina de betum
asfàltic modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 160 g/m2, adherida en calent, prèvia
imprimació

16,56 €

(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

E72 MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL
E721 MEMBRANES ADHERIDES AMB LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL
_____________________________________________________________________________________________________________

E721BCD5 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-1 segons UNE 104402, d'una làmina, de densitat
superficial 5,1 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-50/G amb una armadura FP de feltre
de polièster de 190 g/m2 i acabat de color estàndard, adherida en calent, prèvia imprimació

19,06 €

(DINOU EUROS AMB SIS CENTIMS)

E78 IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS
E786 IMPERMEABILITZACIÓ AMB MORTERS ESPECIALS
_____________________________________________________________________________________________________________

E786A901 m2 Impermeabilització de parament corvat, extradòs de volta, amb morter impermeabilitzant de capa fina, aplicació
a rodet, amb morter bicomponent a base d'aglomerants cimenticis, àrids seleccionats de granulometria fina i
aditius especials, tipus MAPELASTIC SMART de MAPEI o similar, amb un gruix d'uns 2 mm, amb col·locació de
malla tipus MAPENET 150 o similar.
Criteri medicio: Messurat en projecció horitzontal

12,01 €

(DOTZE EUROS AMB UN CENTIMS)



REHABILITACIO DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLÈSIA DE SANT FRANCESC A MANRESA
PER A L´AJUNTAMENT DE MANRESA
19MNR14 - FASE 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 5

E7B GEOTÈXTILS I  LÀMINES SEPARADORES
E7B4 GEOTÉXTILS DE POLIÈSTER
_____________________________________________________________________________________________________________

E7B451F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir 2,40 €
(DOS EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)

E7Z ELEMENTS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7Z1 ELEMENTS ESPECIALS PER A MEMBRANES
_____________________________________________________________________________________________________________

E7Z15MD0 m Matarracó de radi 6 cm, fet amb morter de ciment 1:6 7,75 €
(SET EUROS AMB SETANTA-CINC CENTIMS)

E7Z1JWD2 m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb acabat
remolinat

25,54 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CENTIMS)

E7Z8 REMATS DE XAPA D'ACER AMB LÀMINA DE PVC ADHERIDA PER A IMPERMEABILITZACIONS
_____________________________________________________________________________________________________________

E7Z8A901 m Remat per protecció de la impermeabilització amb perfil de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix de 52
mm de desenvolupament i 1 plec, col·locat amb fixacions mecàniques i segellat amb cordó de masilla elàstica
resistent a la intemperie.

13,37 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

E8 REVESTIMENTS
E81 ARREBOSSATS I ENGUIXATS
E811 ARREBOSSATS
_____________________________________________________________________________________________________________

E81125B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de
ciment 1:4, remolinat

19,89 €

(DINOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

E8B TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE PROTECCIÓ
E8B7 ANTICORROSIU
_____________________________________________________________________________________________________________

E8B71B25 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C2,
segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40 µm, amb
un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma manual

9,07 €

(NOU EUROS AMB SET CENTIMS)

E8J CORONAMENTS
E8J1 CORONAMENTS DE PARETS AMB PECES CERÀMIQUES
_____________________________________________________________________________________________________________

E8J1A901 m Coronament de parets de 50-70 cms de gruix amb doble capa de maó massís d'elaboració manual de
290x140x50 mm de gruix, col·locant dues peces de forma inclinada, segons col·locació original, amb morter
mixt 1:2:10

53,87 €

(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS)
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E9 PAVIMENTS
E9F PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ
E9F5 PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

E9F5A901 m2 Paviment de lloses de formigó aillant de 50x50 cm, tipus DANOLOSA, preu superior, col·locat a junt seguit
sobre suport

33,67 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS)

EB PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 BARANES
EB12 BARANES D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

EB12A901 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà d'acer de 50.10mm, travesser inferior i superior, emmarcat lateral i
muntants cada 100 cm tot amb passamà de 50.10mm; i brèndoles de d.10mm cada 10 cm, de 80 cm d'alçària
màxima, ancorada a l'obra lateralment amb pipetes fixades amb tacs químics i separadors de 2 cms.

134,78 €

(CENT TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-VUIT CENTIMS)

ED INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED1 DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS
ED15 BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
_____________________________________________________________________________________________________________

ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

18,43 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)

ED3 CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS
ED31 CAIXES SIFÒNIQUES
_____________________________________________________________________________________________________________

ED31A901 u Bunera per coberta, amb tapa antigraves d'acer inoxidable, de diàmetre 200 mm, instal·lat 26,10 €
(VINT-I-SIS EUROS AMB DEU CENTIMS)

EDD PARETS PER A POUS DE REGISTRE
EDDZ ELEMENTS AUXILIARS PER A PARETS DE POUS DE REGISTRE
_____________________________________________________________________________________________________________

EDDZ51B5 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25 mm, col·locat amb
morter mixt 1:2:10

19,74 €

(DINOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)
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K PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
K1 TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
K12 IMPLANTACIONS D'OBRA
K121 BASTIDES
_____________________________________________________________________________________________________________

K121A901 u Muntatge i desmuntatge d'escala formada per bastida tubular metàl·lica fixa, per salvar una alçada de 11m
d'alçada, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de
20 km

2.373,96 €

(DOS MIL TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

K121A902 u Amortització diària d'escala formada per bastida tubular metàl·lica fixa 4,03 €
(QUATRE EUROS AMB TRES CENTIMS)

K15 PROTECCIONS COL·LECTIVES
K151 PROTECCIONS SUPERFICIALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES
_____________________________________________________________________________________________________________

K151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral
de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs

4,96 €

(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

K15Q PROTECCIÓ D'ELEMENTS PATRIMONIALS
_____________________________________________________________________________________________________________

K15QU160 m2 Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides
encavalcades, amb recollida provisional d'aigües

12,59 €

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CENTIMS)

K1R DESINFECCIONS, DESRATITZACIONS, ELIMINACIÓ DE PLANTES I MALES HERBES
K1R7 CONTROL D'INSECTES I PARÀSITS
_____________________________________________________________________________________________________________

K1R7Z001 m2 Aplicació de tractament insecticida a l'interior d'edificis 0,15 €
(ZERO EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

K1RA ELIMINACIÓ DE PLANTES I HERBES
_____________________________________________________________________________________________________________

K1RAA901 m2 Neteja, desrunament, aspiració de zona de treball, amb aplicació de insecticida i càrrega sobre camió o
contenidor

6,15 €

(SIS EUROS AMB QUINZE CENTIMS)
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K1RAA902 m2 Neteja i preparació de l'extradòs de voltes i parets perimetrals fins a 1m d'alçada per sobre de l'ancoratge de la
volta, a realitzar previ al reforç, i posterior a l'apuntalament. Treballs consistents en:
- retirada de reomlerts i totes les parts inconsistents fins l'obtenció de suport sanejat i compacte
- buidat superficial de les juntes de morter disgregades fins l'obtenció de suport sanejat i compacte,
eflorescències, pols, floridures, etc
- aspiració de la superficie, eliminant completament la pols o altres materials disgregats
- realització d'hidroneteja de la superficie, fins a l'eliminació total de qualsevol element que pugui comprometre
l'adherencia dels materials a col·locar posteriorment
- reomplert de juntes amb lletada de morter tipus MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO
Unitat de mesura: messurat en projecció horitzontal, inclòs p/p de parets perimetrals

30,74 €

(TRENTA EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

K2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K214 DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES
_____________________________________________________________________________________________________________

K21481F1 m3 Enderroc de pilar de maó massís, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor 130,11 €
(CENT TRENTA EUROS AMB ONZE CENTIMS)

K2148L24 m2 Enderroc de volta de ceràmica, de dos gruixos, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

7,44 €

(SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CENTIMS)

K214A901 m2 Enderroc d'entrebigat en forjats d'estructura metàl·lica, de 5 a 10 cms de gruix, format per ceràmica, de dos
gruixos, descobrint els caps dels perfils laminats existents, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

18,50 €

(DIVUIT EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)

K215 DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES
_____________________________________________________________________________________________________________

K215A901 m2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb doble làmina asfaltica, col·locada sobre
element ceràmic d'entrebigat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor. Inclòs tots els elements
de coberta com minvells, desgüasos, etc

28,09 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)

K218 DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
_____________________________________________________________________________________________________________

K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou tall del revestiment

11,15 €

(ONZE EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

K4 ESTRUCTURES
K44 ESTRUCTURES D'ACER
K444 BIGUETES D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

K4445111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

1,62 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CENTIMS)
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K45 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
K459 FORMIGONAT DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS
_____________________________________________________________________________________________________________

K459A901 m3 Formigó per a formació de xapa de compressió, en sostres amb elements resistents, amb formigó tipus
HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot o manualment

108,60 €

(CENT VUIT EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

K45D FORMIGONAT DE MEMBRANES I VOLTES
_____________________________________________________________________________________________________________

K45DA901 m3 Morter de calç de resistencia a compressió de 1,5 a 2 N/mm2, per a voltes, abocat de forma manual 102,60 €
(CENT DOS EUROS AMB SEIXANTA CENTIMS)

K4C APUNTALAMENTS D'ESTRUCTURES
K4C5 APUNTALAMENT D'ARCS, VOLTES I REVOLTONS
_____________________________________________________________________________________________________________

K4C5U002 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta amb cindri de fusta, de 5 m de llum i 5 m d'amplària per a una
càrrega màxima de treball de 10 kN/m2

104,56 €

(CENT QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS)

K4C9 APUNTALAMENT DE SOSTRES
_____________________________________________________________________________________________________________

K4C9A901 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o volta a una alçària <= 6 m, amb puntal metàl·lic i tauló 19,20 €
(DINOU EUROS AMB VINT CENTIMS)

K4D MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIÓ D'ALLEUGERIMENTS
K4DA ENCOFRATS PER A SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS
_____________________________________________________________________________________________________________

K4DAA901 m2 Muntatge i desmuntatge de passera i/o plataforma de treball, muntada sobre entramat desmuntable i recolzada
entre biguetes metal·liques i fixada a estructura, amb tauler de fusta de pi, h>3,00m

23,09 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB NOU CENTIMS)

K4F ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA
K4F1 PILARS D'OBRA DE FÀBRICA DE CERÀMICA
_____________________________________________________________________________________________________________

K4F1B25N m3 Pilar de maó ceràmic calat de per a revestir i més de 900 i menys de 1350 cm2 de secció, de maó calat HD,
R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter de
ciment CEM II, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una resistència a compressió del pilar de 4 N/mm2

273,39 €

(DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-NOU CENTIMS)
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K4F6 VOLTES I REVOLTONS D'OBRA DE FÀBRICA DE CERÀMICA
_____________________________________________________________________________________________________________

K4F6A901 m2 Volta estructural de maó de pla formada per dos gruixos de maó massís de 290x140x30 mm i una resistència a
compressió de 7 N/mm2, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat el primer amb
pasta de guix i el segon amb pasta de ciment ràpid

143,05 €

(CENT QUARANTA-TRES EUROS AMB CINC CENTIMS)

K4F6A902 m2 Reparació puntual de volta, formada maó de pla formada per dos gruixos de maó foradat senzill de 290x140x40
mm i una resistència a compressió de 7 N/mm2, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat el primer amb pasta de guix i el segon amb pasta de ciment ràpid

92,01 €

(NORANTA-DOS EUROS AMB UN CENTIMS)

K4F6A903 m2 Reforç de l'extradòs de voltes, amb morter i fibra, segons sistema de reforç FRCM SYSTEM de MAPEI,
consistent en:
- regularització de la superficie de l'intradòs de la volta per obtenir capa uniforme, amb morter bicomponent
fibroreforçat d'elevada ductilitat, tipus PLANITOP HDM RESTAURO, de 5-6 mm de gruix, remontant les parets
perimetrals verticals 0,40 a 1,00 m
- col·locació sobre la capa de morter fresc anterior, la malla estructural de fibra de vidre tipus MAPEGRID
G220, remontant la malla perimetralment a les parets verticals 1,00 m
- aplicació de la segona capa de morter PLANITOP HDM RESTAURO, de 5-6 mm de gruix, cobrint les malles,
amb la primera capa encara fresca.
- col·locació de connexions a les parets perimetrals amb connectors tipus MAPEWRAP G FIOCCO, segons
detalls, 1d10mm/50 cm
- reforç amb doblat de malla tipus MAPEGRIP G220 en cantonades i reblert de l'extradòs de la petxina amb
morter amb base de calç, fins a 1,00 m d'alçada
Mesura en projecció horitzontal, inclòs p/p d'actuació perimetral en parets.

157,61 €

(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

K4FR REPARACIÓ D'ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA
_____________________________________________________________________________________________________________

K4FR14F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura d'acer inoxidable
austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter polimèric de ciment amb
resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

13,37 €

(TRETZE EUROS AMB TRENTA-SET CENTIMS)

K4S REFORÇ D'ESTRUCTURES
K4S1 REFORÇ DE SOSTRES
_____________________________________________________________________________________________________________

K4S1A901 ut Substitució funcional de bigueta de perfil metàl·lic, amb una llargada de sostre 4 a 6 m, amb perfil d'acer laminat
de secció similar a l'existent, tipus IPE 220 - 240, amb recolzament encastat en paret igual a existent i reblert de
forat de recolzament amb morter de reparació tixotròpic i de retracció controlada. Inclou el subministre del perfil.
Llargada perfil entre 4 i 6 m

292,12 €

(DOS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB DOTZE CENTIMS)
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K4S5 REFORÇ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
_____________________________________________________________________________________________________________

K4S5A901 m2 Reforç estructural segons sistema de reforç FRCM SYSTEM de MAPEI, consistent en: regularització de la
superficie amb morter bicomponent fibroreforçat d'elevada ductilitat, tipus PLANITOP HDM RESTAURO, de 5-6
mm de gruix, col·locació de la malla estructural de fibra de vidre tipus MAPEGRID G220 i aplicació de la segona
capa de morter PLANITOP HDM RESTAURO, de 5-6 mm de gruix

125,82 €

(CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CENTIMS)

K4Z ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
K4ZW ANCORATGES PER A ESTRUCTURES
_____________________________________________________________________________________________________________

K4ZWA901 u Ancoratge amb trepants de corda de fibra de vidre tipus MAPEWRAP G FIOCCO de 10 mm de diàmetre amb
col·locats amb fixació quimica a base de resines, tot segons procediment d'intervenció del fabricant.
dera i femella, sobre suport de fàbrica de maó massís

18,97 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

K6 TANCAMENTS I DIVISÒRIES
K61 PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
K61R REPARACIÓ DE PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
_____________________________________________________________________________________________________________

K61RA901 m Desmuntatge parcial, acopi i posterior recol·locació d'envà pluvial 29,51 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-UN CENTIMS)

K63 TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES
K631 TANCAMENTS DE PLANXES CONFORMADES DE FIBROCIMENT NT
_____________________________________________________________________________________________________________

K631112A m2 Tancament vertical de planxes de fibrociment NT de color natural, de 6 mm de gruix i 0,6 m d'amplària,
col·locades horitzontalment, amb cavalcament, grapes d'acer galvanitzat, segellat de junts verticals amb cordó
de silicona neutra i perfil d'estanquitat

28,13 €

(VINT-I-VUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

K6Z ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES
K6ZA MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES
_____________________________________________________________________________________________________________

K6ZA1101 m Perfils conformats d'acer galvanitzat tipus omega de 50x2 mm, col·locats amb fixacions mecàniques 8,36 €
(VUIT EUROS AMB TRENTA-SIS CENTIMS)

K7 IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
K7C AÏLLAMENTS TÈRMICS I AÏLLAMENTS ACÚSTICS
K7C2 AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ
_____________________________________________________________________________________________________________

K7C29474 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 300 kPa,
resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell mitjamossa, col·locada amb
fixacions mecàniques

9,89 €

(NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)
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K8 REVESTIMENTS
K81 ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX
K811 ARREBOSSATS
_____________________________________________________________________________________________________________

K811A901 m2 Reomplert de juntes en elements ceràmics, parets, voltes, etc, amb lletada de morter tipus MAPE-ANTIQUE
ALLETTAMENTO

13,48 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)

K812 ENGUIXATS
_____________________________________________________________________________________________________________

K8122812 m2 Enguixat reglejat sobre parament corbat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6
segons la norma UNE-EN 13279-1

22,91 €

(VINT-I-DOS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

K83 APLACATS
K83Z ELEMENTS AUXILIARS PER A APLACATS
_____________________________________________________________________________________________________________

K83Z1894 m Cantonera de planxa d'acer galvanitzat i prelacat de 0,6 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament amb 5 plecs,
col·locada amb fixacions mecàniques

23,31 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB TRENTA-UN CENTIMS)

K87 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA
K874 TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA D'ELEMENTS D'ACER
_____________________________________________________________________________________________________________

K874A902 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació A Sa1, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor.
Els treballs es realitzaran segons memoria del projecte, consisteixen en:
- Revisió dels caps de totes les bigues un cop aixecat el taulell ceràmic
- Sorrejat o raspat amb raspall de pues d’acer fins assolir una grau de preparació de la superfície tipus A Sa1

16,26 €

(SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CENTIMS)
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X PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
XP PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR
XPIM PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER A SEGURETAT I SALUT
_____________________________________________________________________________________________________________

XPIMF102 pa Treballs de connexió de bunera de coberta a baixant existent, en terrat 2, cantonada de l'edifici 122,80 €
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)



REHABILITACIO DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLÈSIA DE SANT FRANCESC A MANRESA
PER A L´AJUNTAMENT DE MANRESA
19MNR14 - FASE 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 14



Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2 5 

 

 
Joan Escalé Estrada – Lluís Piqué Sancho, arquitectes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRS 2. Quadre de preus 2 
Fase 2 

 



REHABILITACIO DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLÈSIA DE SANT FRANCESC A MANRESA
PER A L´AJUNTAMENT DE MANRESA
19MNR14 - FASE 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1

P-1 1512A901 m2 Coberta plana invertida no transitable, formada per:
- formació de mitja canya perimetral i canal longitudinal amb morter
- formació de pendents amb formigó celular o morter
- imprimació bituminosa de base acuosa 0,3 kg/m2, tipus CURIDAN de DANOSA o similar
- làmina bituminosa de betúm modificat i elastomers SBS, amb armadura de fileltre de fibra
de vidre, de 3 Kg/m2, tipus GLASDAN 30 p elast de DANOSA o similar, adherit al suport
- 2ª capa de làmina bituminosa de betúm modificat amb elastomers SBS, amb armadura de
fieltre de poliester, de 4 Kg/m2, tipus ESTERADAN 40 P ELAST de DANOSA o similar,
adherida a la capa anterior amb soplet
- capa separadora geotextil tipus DANOFELT PY200 de DANOSA o similar
- acabat amb paviment de llosa aillant tipus DANOLOSA.
Inclou p/p de formació de minvells i formació de canal longitudinal segons detalls i descripció:
- Minvells de 20 cms d'alçada mínima, amb col·locació de banda de reforç E30 PELAST i
banda d'acabat autoprotegida amb granulat de pissarra, amb armadura de fieltre de poliester
reforçat de 4 Kg/m2, ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST, adherides al suport i entre làmines, i
perfil metàl·lic DANOSA fiçat mecànicament al parament i segellat amb cordó elàstic tipus
ELASTYDAN PU 40 GRIS entre el perfil i el parament. Inclós formació de trobades amb
gárgoles.
- Canal longitudinal de dimensions segons detall, formada amb els seguents materials:
banda de reforç E30 PELAST i banda d'acabat autoprotegida amb granulat de pissarra, amb
armadura de fieltre de poliester reforçat de 4 Kg/m2, ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST,
adherides al suport i entre làmines. Inclós trobada amb embornal de desgüàs.
Unitat d'obra acabada: mesura en projecció horitzontal, inclòs p/p de minvells i canal.

118,15 €

Altres conceptes 118,15000 €

P-2 4631112A m2 Envà pluvial de planxes planes de fibrociment NT de color natural, de 6 mm de gruix,
col·locades horitzontalment, amb cavalcament, amb fixacions mecàniques sobre guies
verticals, de perfils conformats d'acer galvanitzat tipus omega; perfil de junt d'estanquitat
vertical entre plaques, aïllament interior amb plaques de planxa de poliestirè extruït (XPS),
cantell mitjamossa, amb part proporcional de remats perimetrals de planxa d'acer prelacat

59,48 €

Altres conceptes 59,48000 €

P-3 E2R641M0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

31,12 €

Altres conceptes 31,12000 €

P-4 E2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

14,28 €

B2RA7580 t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una de 12,75000 €
Altres conceptes 1,53000 €

P-5 E4BAMA88 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada de barres corrugades
d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

3,86 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02106 €
B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B5 2,62800 €

Altres conceptes 1,21094 €

P-6 E4BPA901 u Ancoratge sobre suport de fàbrica de pedra o ceràmica massissa, amb acer en barres
corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació
unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Longitut
de la barra de 50 cm, amb 20 cm de perforació.

7,99 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,29568 €
B0907200 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per 1,31920 €

Altres conceptes 6,37512 €

P-7 E4ZWA901 u Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 12 mm i 81 mm d'alçada, fixats als perfils d'acer
mitjançant soldadura o mecànicament, amb els mitjans adeqüats.

2,63 €

B0AA0605 u Pern de connexió tipus Nelson de 1/2´´ de diàmetre, per a planxes col·laborants 0,49000 €
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Altres conceptes 2,14000 €

P-8 E51Z1H0P m Formació de filada amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter
de ciment 1:6

7,27 €

B0FA12A0 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,55861 €
Altres conceptes 6,71139 €

P-9 E5Z2A902 m2 Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid,
recolzada sobre perfils metàl·lics.

17,04 €

B0F98540 u Encadellat ceràmic de 800x250x40 mm 2,88750 €
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,39944 €

Altres conceptes 12,75306 €

P-10 E786A901 m2 Impermeabilització de parament corvat, extradòs de volta, amb morter impermeabilitzant de
capa fina, aplicació a rodet, amb morter bicomponent a base d'aglomerants cimenticis, àrids
seleccionats de granulometria fina i aditius especials, tipus MAPELASTIC SMART de MAPEI
o similar, amb un gruix d'uns 2 mm, amb col·locació de malla tipus MAPENET 150 o similar.
Criteri medicio: Messurat en projecció horitzontal

12,01 €

B741A901 m2 Làmina de PVC flexible resistent a la intempèrie de gruix 1,5 mm i amb armadura de 3,63000 €
B755A901 kg Morter impermeabilitzant de capa fina, amb morter bicomponent a base d'aglomerants 5,05000 €
B0111000 m3 Aigua 0,00150 €

Altres conceptes 3,32850 €

P-11 E81125B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim,
amb morter de ciment 1:4, remolinat

19,89 €

Altres conceptes 19,89000 €

P-12 E8B71B25 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe
d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm
i capa d'acabat de 40 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma
manual

9,07 €

B89ZPE50 l Pintura epoxi bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 0,66560 €
B89ZPP60 l Pintura de poliuretà bicomponent, per a sistemes de protecció de l'acer 0,46200 €

Altres conceptes 7,94240 €

P-13 E8J1A901 m Coronament de parets de 50-70 cms de gruix amb doble capa de maó massís d'elaboració
manual de 290x140x50 mm de gruix, col·locant dues peces de forma inclinada, segons
col·locació original, amb morter mixt 1:2:10

53,87 €

B0F11252 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x50 mm, cares vistes, categoria I, HD, s 10,15000 €
Altres conceptes 43,72000 €

P-14 EB12A901 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà d'acer de 50.10mm, travesser inferior i superior,
emmarcat lateral i muntants cada 100 cm tot amb passamà de 50.10mm; i brèndoles de
d.10mm cada 10 cm, de 80 cm d'alçària màxima, ancorada a l'obra lateralment amb pipetes
fixades amb tacs químics i separadors de 2 cms.

134,78 €

BB121JA0 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 99,72000 €
B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7,5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) seg 0,33990 €

Altres conceptes 34,72010 €

P-15 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

18,43 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, 3,90600 €
BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,79730 €
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BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 1,77210 €
BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,08000 €

Altres conceptes 11,87460 €

P-16 ED31A901 u Bunera per coberta, amb tapa antigraves d'acer inoxidable, de diàmetre 200 mm, instal·lat 26,10 €

BD31U010 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 20 12,70000 €
Altres conceptes 13,40000 €

P-17 EDDZ51B5 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D=25
mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

19,74 €

BDDZ51B0 u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 2 5,55000 €
Altres conceptes 14,19000 €

P-18 K121A901 u Muntatge i desmuntatge d'escala formada per bastida tubular metàl·lica fixa, per salvar una
alçada de 11m d'alçada, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport
amb un recorregut total màxim de 20 km

2.373,96 €

Altres conceptes 2.373,96000 €

P-19 K121A902 u Amortització diària d'escala formada per bastida tubular metàl·lica fixa 4,03 €

B0Y15250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm 3,60000 €
Altres conceptes 0,43000 €

P-20 K151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal amb xarxa per a proteccions superficials contra caigudes, de
fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de
pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada
amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs

4,96 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 0,57600 €
B0DZ4000 m Fleix 0,04600 €
B1511215 m2 Xarxa de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de D i 80x8 0,18000 €

Altres conceptes 4,15800 €

P-21 K15QU160 m2 Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o
bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües

12,59 €

B15Z1500 m Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut 0,13000 €
B151K050 m2 Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut 3,86400 €

Altres conceptes 8,59600 €

P-22 K1RAA901 m2 Neteja, desrunament, aspiració de zona de treball, amb aplicació de insecticida i càrrega
sobre camió o contenidor

6,15 €

Altres conceptes 6,15000 €

P-23 K1RAA902 m2 Neteja i preparació de l'extradòs de voltes i parets perimetrals fins a 1m d'alçada per sobre
de l'ancoratge de la volta, a realitzar previ al reforç, i posterior a l'apuntalament. Treballs
consistents en:
- retirada de reomlerts i totes les parts inconsistents fins l'obtenció de suport sanejat i
compacte
- buidat superficial de les juntes de morter disgregades fins l'obtenció de suport sanejat i
compacte, eflorescències, pols, floridures, etc
- aspiració de la superficie, eliminant completament la pols o altres materials disgregats
- realització d'hidroneteja de la superficie, fins a l'eliminació total de qualsevol element que
pugui comprometre l'adherencia dels materials a col·locar posteriorment
- reomplert de juntes amb lletada de morter tipus MAPE-ANTIQUE ALLETTAMENTO
Unitat de mesura: messurat en projecció horitzontal, inclòs p/p de parets perimetrals

30,74 €

Altres conceptes 30,74000 €

P-24 K21481F1 m3 Enderroc de pilar de maó massís, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

130,11 €
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Altres conceptes 130,11000 €

P-25 K2148L24 m2 Enderroc de volta de ceràmica, de dos gruixos, a mà i amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

7,44 €

Altres conceptes 7,44000 €

P-26 K214A901 m2 Enderroc d'entrebigat en forjats d'estructura metàl·lica, de 5 a 10 cms de gruix, format per
ceràmica, de dos gruixos, descobrint els caps dels perfils laminats existents, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

18,50 €

Altres conceptes 18,50000 €

P-27 K215A901 m2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb doble làmina asfaltica,
col·locada sobre element ceràmic d'entrebigat, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
contenidor. Inclòs tots els elements de coberta com minvells, desgüasos, etc

28,09 €

Altres conceptes 28,09000 €

P-28 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor. Inclou tall del revestiment

11,15 €

Altres conceptes 11,15000 €

P-29 K4445111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra

1,62 €

B44Z5011 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 0,84000 €
Altres conceptes 0,78000 €

P-30 K459A901 m3 Formigó per a formació de xapa de compressió, en sostres amb elements resistents, amb
formigó tipus HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm,
abocat amb cubilot o manualment

108,60 €

B065760B m3 Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a 71,68350 €
Altres conceptes 36,91650 €

P-31 K4C5U002 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta amb cindri de fusta, de 5 m de llum i 5 m
d'amplària per a una càrrega màxima de treball de 10 kN/m2

104,56 €

B0DFV001 m2 Cindri per a volta, d'entramat de fusta per una llum i una amplària entre 4 i 6 m i 10 kN 68,02000 €
B0A31000 kg Clau acer 0,13600 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,14000 €
B0D6A901 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 6 m d'alçària i 150 usos 1,12500 €
B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,68139 €

Altres conceptes 33,45761 €

P-32 K4C9A901 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o volta a una alçària <= 6 m, amb puntal
metàl·lic i tauló

19,20 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 0,13494 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,47500 €
B0A31000 kg Clau acer 0,06093 €

Altres conceptes 18,52913 €

P-33 K4DAA901 m2 Muntatge i desmuntatge de passera i/o plataforma de treball, muntada sobre entramat
desmuntable i recolzada entre biguetes metal·liques i fixada a estructura, amb tauler de fusta
de pi, h>3,00m

23,09 €

B0A31000 kg Clau acer 0,13695 €
B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,47136 €
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B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,43155 €
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,18977 €

Altres conceptes 20,86037 €

P-34 K4F1B25N m3 Pilar de maó ceràmic calat de per a revestir i més de 900 i menys de 1350 cm2 de secció, de
maó calat HD, R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN
771-1, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una
resistència a compressió del pilar de 4 N/mm2

273,39 €

B0F1E2A1 u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma 40,80960 €
Altres conceptes 232,58040 €

P-35 K4F6A901 m2 Volta estructural de maó de pla formada per dos gruixos de maó massís de 290x140x30 mm
i una resistència a compressió de 7 N/mm2, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
per a revestir, col·locat el primer amb pasta de guix i el segon amb pasta de ciment ràpid

143,05 €

B0F11230 u Maó massís d'elaboració manual, de 290x140x30 mm, categoria I, HD, segons la nor 18,99840 €
B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 2,80035 €
B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 2,40660 €

Altres conceptes 118,84465 €

P-36 K4F6A902 m2 Reparació puntual de volta, formada maó de pla formada per dos gruixos de maó foradat
senzill de 290x140x40 mm i una resistència a compressió de 7 N/mm2, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat el primer amb pasta de guix i el
segon amb pasta de ciment ràpid

92,01 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 2,80035 €
B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 2,40660 €
B0F79240 u Maó foradat senzill R-7 de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-E 8,31197 €

Altres conceptes 78,49108 €

P-37 K4F6A903 m2 Reforç de l'extradòs de voltes, amb morter i fibra, segons sistema de reforç FRCM SYSTEM
de MAPEI, consistent en:
- regularització de la superficie de l'intradòs de la volta per obtenir capa uniforme, amb
morter bicomponent fibroreforçat d'elevada ductilitat, tipus PLANITOP HDM RESTAURO, de
5-6 mm de gruix, remontant les parets perimetrals verticals 0,40 a 1,00 m
- col·locació sobre la capa de morter fresc anterior, la malla estructural de fibra de vidre tipus
MAPEGRID G220, remontant la malla perimetralment a les parets verticals 1,00 m
- aplicació de la segona capa de morter PLANITOP HDM RESTAURO, de 5-6 mm de gruix,
cobrint les malles, amb la primera capa encara fresca.
- col·locació de connexions a les parets perimetrals amb connectors tipus MAPEWRAP G
FIOCCO, segons detalls, 1d10mm/50 cm
- reforç amb doblat de malla tipus MAPEGRIP G220 en cantonades i reblert de l'extradòs de
la petxina amb morter amb base de calç, fins a 1,00 m d'alçada
Mesura en projecció horitzontal, inclòs p/p d'actuació perimetral en parets.

157,61 €

Altres conceptes 157,61000 €

P-38 K4FR14F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica amb grapa d'armadura
d'acer inoxidable austenític en barres, col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció
de morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controlada

13,37 €

B0715200 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció controla 1,87500 €
Altres conceptes 11,49500 €

P-39 K4S1A901 ut Substitució funcional de bigueta de perfil metàl·lic, amb una llargada de sostre 4 a 6 m, amb
perfil d'acer laminat de secció similar a l'existent, tipus IPE 220 - 240, amb recolzament
encastat en paret igual a existent i reblert de forat de recolzament amb morter de reparació
tixotròpic i de retracció controlada. Inclou el subministre del perfil. Llargada perfil entre 4 i 6 m

292,12 €

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció con 3,20000 €
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K4445111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en 202,56740 €
Altres conceptes 86,35260 €

P-40 K61RA901 m Desmuntatge parcial, acopi i posterior recol·locació d'envà pluvial 29,51 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 7,68000 €
Altres conceptes 21,83000 €

P-41 K8122812 m2 Enguixat reglejat sobre parament corbat, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat
lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

22,91 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,09576 €
Altres conceptes 22,81424 €

P-42 K874A902 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un grau de preparació A
Sa1, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre contenidor.
Els treballs es realitzaran segons memoria del projecte, consisteixen en:
- Revisió dels caps de totes les bigues un cop aixecat el taulell ceràmic
- Sorrejat o raspat amb raspall de pues d’acer fins assolir una grau de preparació de la
superfície tipus A Sa1

16,26 €

Altres conceptes 16,26000 €

P-43 XPIMF102 pa Treballs de connexió de bunera de coberta a baixant existent, en terrat 2, cantonada de
l'edifici

122,80 €

Altres conceptes 122,80000 €
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Obra 01 Pressupost FASE 2 - 19MNR14

Capítol 01 IMPLANTACIO, PREVIS I ENDERROCS

1 K15QU160 m2 Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i
plàstic, sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida
provisional d'aigües (P - 21)

12,59 123,000 1.548,57

2 K1RAA901 m2 Neteja, desrunament, aspiració de zona de treball, amb aplicació de
insecticida i càrrega sobre camió o contenidor (P - 22)

6,15 217,440 1.337,26

3 K214A901 m2 Enderroc d'entrebigat en forjats d'estructura metàl·lica, de 5 a 10 cms
de gruix, format per ceràmica, de dos gruixos, descobrint els caps
dels perfils laminats existents, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor (P - 26)

18,50 127,400 2.356,90

4 K215A901 m2 Enderroc complet de coberta plana, transitable, no ventilada, amb
doble làmina asfaltica, col·locada sobre element ceràmic d'entrebigat,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre contenidor. Inclòs tots
els elements de coberta com minvells, desgüasos, etc (P - 27)

28,09 123,000 3.455,07

5 K2182231 m2 Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tall del
revestiment  (P - 28)

11,15 70,000 780,50

6 K151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal amb xarxa per a proteccions
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada,
de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla,
corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa,
fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

4,96 127,400 631,90

7 K121A901 u Muntatge i desmuntatge d'escala formada per bastida tubular
metàl·lica fixa, per salvar una alçada de 11m d'alçada, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut
total màxim de 20 km (P - 18)

2.373,96 1,000 2.373,96

8 K121A902 u Amortització diària d'escala formada per bastida tubular metàl·lica fixa
(P - 19)

4,03 120,000 483,60

9 K61RA901 m Desmuntatge parcial, acopi i posterior recol·locació d'envà pluvial (P -
40)

29,51 18,500 545,94

10 K21481F1 m3 Enderroc de pilar de maó massís, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 24)

130,11 0,480 62,45

11 K2148L24 m2 Enderroc de volta de ceràmica, de dos gruixos, a mà i amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P -
25)

7,44 12,635 94,00

12 E2R641M0 m3 Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 3)

31,12 74,526 2.319,25

13 E2RA7580 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 4)

14,28 74,526 1.064,23

TOTAL Capítol 01.01 17.053,63

Obra 01 Pressupost FASE 2 - 19MNR14

Capítol 02 ESTRUCTURA

1 K4C5U002 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de volta amb cindri de fusta,
de 5 m de llum i 5 m d'amplària per a una càrrega màxima de treball
de 10 kN/m2 (P - 31)

104,56 127,400 13.320,94

2 K4C9A901 m2 Muntatge i desmuntatge d'apuntalament de sostre o volta a una alçària
<= 6 m, amb puntal metàl·lic i tauló (P - 32)

19,20 127,400 2.446,08

euros
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3 K4DAA901 m2 Muntatge i desmuntatge de passera i/o plataforma de treball, muntada
sobre entramat desmuntable i recolzada entre biguetes metal·liques i
fixada a estructura, amb tauler de fusta de pi, h>3,00m (P - 33)

23,09 38,220 882,50

4 K4FR14F2 u Cosit estàtic en element d'obra de fàbrica de paret d'obra ceràmica
amb grapa d'armadura d'acer inoxidable austenític en barres,
col·locada en l'orifici fet a l'obra i reblert amb injecció de morter
polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, fluid i de retracció
controlada (P - 38)

13,37 16,000 213,92

5 K4F6A901 m2 Volta estructural de maó de pla formada per dos gruixos de maó
massís de 290x140x30 mm i una resistència a compressió de 7
N/mm2, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a
revestir, col·locat el primer amb pasta de guix i el segon amb pasta de
ciment ràpid (P - 35)

143,05 25,270 3.614,87

6 K4F6A902 m2 Reparació puntual de volta, formada maó de pla formada per dos
gruixos de maó foradat senzill de 290x140x40 mm i una resistència a
compressió de 7 N/mm2, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, per a revestir, col·locat el primer amb pasta de guix i el segon
amb pasta de ciment ràpid (P - 36)

92,01 51,065 4.698,49

7 K1RAA902 m2 Neteja i preparació de l'extradòs de voltes i parets perimetrals fins a
1m d'alçada per sobre de l'ancoratge de la volta, a realitzar previ al
reforç, i posterior a l'apuntalament. Treballs consistents en:
- retirada de reomlerts i totes les parts inconsistents fins l'obtenció de
suport sanejat i compacte
- buidat superficial de les juntes de morter disgregades fins l'obtenció
de suport sanejat i compacte, eflorescències, pols, floridures, etc
- aspiració de la superficie, eliminant completament la pols o altres
materials disgregats
- realització d'hidroneteja de la superficie, fins a l'eliminació total de
qualsevol element que pugui comprometre l'adherencia dels materials
a col·locar posteriorment
- reomplert de juntes amb lletada de morter tipus MAPE-ANTIQUE
ALLETTAMENTO
Unitat de mesura: messurat en projecció horitzontal, inclòs p/p de
parets perimetrals (P - 23)

30,74 102,130 3.139,48

8 K4F6A903 m2 Reforç de l'extradòs de voltes, amb morter i fibra, segons sistema de
reforç FRCM SYSTEM de MAPEI, consistent en:
- regularització de la superficie de l'intradòs de la volta per obtenir
capa uniforme, amb morter bicomponent fibroreforçat d'elevada
ductilitat, tipus PLANITOP HDM RESTAURO, de 5-6 mm de gruix,
remontant les parets perimetrals verticals 0,40 a 1,00 m
- col·locació sobre la capa de morter fresc anterior, la malla
estructural de fibra de vidre tipus MAPEGRID G220, remontant la
malla perimetralment a les parets verticals 1,00 m
- aplicació de la segona capa de morter PLANITOP HDM
RESTAURO, de 5-6 mm de gruix, cobrint les malles, amb la primera
capa encara fresca.
- col·locació de connexions a les parets perimetrals amb connectors
tipus MAPEWRAP G FIOCCO, segons detalls, 1d10mm/50 cm
- reforç amb doblat de malla tipus MAPEGRIP G220 en cantonades i
reblert de l'extradòs de la petxina amb morter amb base de calç, fins a
1,00 m d'alçada
Mesura en projecció horitzontal, inclòs p/p d'actuació perimetral en
parets. (P - 37)

157,61 127,400 20.079,51

9 E786A901 m2 Impermeabilització de parament corvat, extradòs de volta, amb morter
impermeabilitzant de capa fina, aplicació a rodet, amb morter
bicomponent a base d'aglomerants cimenticis, àrids seleccionats de
granulometria fina i aditius especials, tipus MAPELASTIC SMART de
MAPEI o similar, amb un gruix d'uns 2 mm, amb col·locació de malla
tipus MAPENET 150 o similar.
Criteri medicio: Messurat en projecció horitzontal (P - 10)

12,01 127,400 1.530,07

10 K4S1A901 ut Substitució funcional de bigueta de perfil metàl·lic, amb una llargada
de sostre 4 a 6 m, amb perfil d'acer laminat de secció similar a
l'existent, tipus IPE 220 - 240, amb recolzament encastat en paret
igual a existent i reblert de forat de recolzament amb morter de
reparació tixotròpic i de retracció controlada. Inclou el subministre del
perfil. Llargada perfil entre 4 i 6 m (P - 39)

292,12 16,000 4.673,92

euros
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11 K874A902 m2 Neteja i preparació de la superfície de perfils laminats d'acer fins a un
grau de preparació A Sa1, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre contenidor.
Els treballs es realitzaran segons memoria del projecte, consisteixen
en:
- Revisió dels caps de totes les bigues un cop aixecat el taulell ceràmic
- Sorrejat o raspat amb raspall de pues d’acer fins assolir una grau de
preparació de la superfície tipus A Sa1 (P - 42)

16,26 43,612 709,13

12 E8B71B25 m2 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de
durabilitat M, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944,
format per 2 capes, capa d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40
µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma
manual (P - 12)

9,07 87,225 791,13

13 E5Z2A902 m2 Solera d'encadellat ceràmic de 800x250x40 mm, col·locat amb pasta
de ciment ràpid, recolzada sobre perfils metàl·lics. (P - 9)

17,04 123,000 2.095,92

14 E4BPA901 u Ancoratge sobre suport de fàbrica de pedra o ceràmica massissa, amb
acer en barres corrugades de 10 mm de diàmetre, amb perforació i
injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense
dissolvents, de dos components i baixa viscositat. Longitut de la barra
de 50 cm, amb 20 cm de perforació. (P - 6)

7,99 213,000 1.701,87

15 E4ZWA901 u Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 12 mm i 81 mm d'alçada,
fixats als perfils d'acer mitjançant soldadura o mecànicament, amb els
mitjans adeqüats. (P - 7)

2,63 824,500 2.168,44

16 K4445111 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
(P - 29)

1,62 597,640 968,18

17 E4BAMA88 m2 Armadura per a sostre nervat unidireccional amb malla electrosoldada
de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 5)

3,86 135,300 522,26

18 K459A901 m3 Formigó per a formació de xapa de compressió, en sostres amb
elements resistents, amb formigó tipus HA-25/B/10/IIa de consistència
tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb cubilot o
manualment  (P - 30)

108,60 6,150 667,89

TOTAL Capítol 01.02 64.224,60

Obra 01 Pressupost FASE 2 - 19MNR14

Capítol 03 COBERTES

1 1512A901 m2 Coberta plana invertida no transitable, formada per:
- formació de mitja canya perimetral i canal longitudinal amb morter
- formació de pendents amb formigó celular o morter
- imprimació bituminosa de base acuosa 0,3 kg/m2, tipus CURIDAN
de DANOSA o similar
- làmina bituminosa de betúm modificat i elastomers SBS, amb
armadura de fileltre de fibra de vidre, de 3 Kg/m2, tipus GLASDAN 30
p elast de DANOSA o similar, adherit al suport
- 2ª capa de làmina bituminosa de betúm modificat amb elastomers
SBS, amb armadura de fieltre de poliester, de 4 Kg/m2, tipus
ESTERADAN 40 P ELAST de DANOSA o similar, adherida a la capa
anterior amb soplet
- capa separadora geotextil tipus DANOFELT PY200 de DANOSA o
similar
- acabat amb paviment de llosa aillant tipus DANOLOSA.
Inclou p/p de formació de minvells i formació de canal longitudinal
segons detalls i descripció:
- Minvells de 20 cms d'alçada mínima, amb col·locació de banda de
reforç E30 PELAST i banda d'acabat autoprotegida amb granulat de
pissarra, amb armadura de fieltre de poliester reforçat de 4 Kg/m2,
ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST, adherides al suport i entre làmines, i
perfil metàl·lic DANOSA fiçat mecànicament al parament i segellat
amb cordó elàstic tipus ELASTYDAN PU 40 GRIS entre el perfil i el

118,15 123,000 14.532,45

euros
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parament. Inclós formació de trobades amb gárgoles.
- Canal longitudinal de dimensions segons detall, formada amb els
seguents materials: banda de reforç E30 PELAST i banda d'acabat
autoprotegida amb granulat de pissarra, amb armadura de fieltre de
poliester reforçat de 4 Kg/m2, ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST,
adherides al suport i entre làmines. Inclós trobada amb embornal de
desgüàs.
Unitat d'obra acabada: mesura en projecció horitzontal, inclòs p/p de
minvells i canal. (P - 1)

2 E51Z1H0P m Formació de filada amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i
arrebossada amb morter de ciment 1:6 (P - 8)

7,27 25,000 181,75

3 ED15B771 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides (P - 15)

18,43 34,000 626,62

4 XPIMF102 pa Treballs de connexió de bunera de coberta a baixant existent, en terrat
2, cantonada de l'edifici (P - 43)

122,80 1,000 122,80

5 ED31A901 u Bunera per coberta, amb tapa antigraves d'acer inoxidable, de
diàmetre 200 mm, instal·lat (P - 16)

26,10 1,000 26,10

TOTAL Capítol 01.03 15.489,72

Obra 01 Pressupost FASE 2 - 19MNR14

Capítol 04 RAM DE PALETA I ALTRES TREBALLS

1 E81125B2 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a 3,00 m
d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 11)

19,89 72,400 1.440,04

2 K8122812 m2 Enguixat reglejat sobre parament corbat, a més de 3,00 m d'alçària,
amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1 (P - 41)

22,91 86,548 1.982,81

3 E8J1A901 m Coronament de parets de 50-70 cms de gruix amb doble capa de maó
massís d'elaboració manual de 290x140x50 mm de gruix, col·locant
dues peces de forma inclinada, segons col·locació original, amb
morter mixt 1:2:10 (P - 13)

53,87 6,000 323,22

4 4631112A m2 Envà pluvial de planxes planes de fibrociment NT de color natural, de
6 mm de gruix, col·locades horitzontalment, amb cavalcament, amb
fixacions mecàniques sobre guies verticals, de perfils conformats
d'acer galvanitzat tipus omega; perfil de junt d'estanquitat vertical entre
plaques, aïllament interior amb plaques de planxa de poliestirè extruït
(XPS), cantell mitjamossa, amb part proporcional de remats
perimetrals de planxa d'acer prelacat (P - 2)

59,48 18,500 1.100,38

5 K4F1B25N m3 Pilar de maó ceràmic calat de per a revestir i més de 900 i menys de
1350 cm2 de secció, de maó calat HD, R-10, de 290x140x100 mm,
per a revestir, categoria I, segons norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter de ciment CEM II, de dosificació 1:1:7 (5 N/mm2) i amb una
resistència a compressió del pilar de 4 N/mm2 (P - 34)

273,39 0,270 73,82

6 EB12A901 m Barana d'acer per a pintar, amb passamà d'acer de 50.10mm,
travesser inferior i superior, emmarcat lateral i muntants cada 100 cm
tot amb passamà de 50.10mm; i brèndoles de d.10mm cada 10 cm, de
80 cm d'alçària màxima, ancorada a l'obra lateralment amb pipetes
fixades amb tacs químics i separadors de 2 cms. (P - 14)

134,78 5,000 673,90

7 EDDZ51B5 u Graó per a pou de registre amb acer galvanitzat, de 300x400x300 mm,
amb rodó de D=25 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 17)

19,74 5,000 98,70

8 XPIMF201 pa Partida alçada a justificar per previsió d'imprevistos - Fase 2 (P - 0) 2.500,00 1,000 2.500,00

TOTAL Capítol 01.04 8.192,87

Obra 01 Pressupost FASE 2 - 19MNR14

Capítol 05 SEGURETAT I SALUT

euros
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1 XPSSF201 pa Partida alçada d'abonament integre per la Seguretat i Salut a l'obra,
segons Estudi de Seguretat i el Pla de Seguretat i Salut . Fase 2 (P - 0)

1.100,00 1,000 1.100,00

TOTAL Capítol 01.05 1.100,00

Obra 01 Pressupost FASE 2 - 19MNR14

Capítol 06 CONTROL DE QUALITAT

1 XPCQF201 pa Partida alçada a justificar per al compliment del programa de control
de qualitat, segons projecte, Pla de Control i especificacions de la
direcció facultativa (P - 0)

1.100,00 1,000 1.100,00

TOTAL Capítol 01.06 1.100,00

euros
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NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  IMPLANTACIO, PREVIS I ENDERROCS 17.053,63

Capítol 01.02  ESTRUCTURA 64.224,60

Capítol 01.03  COBERTES 15.489,72

Capítol 01.04  RAM DE PALETA I ALTRES TREBALLS 8.192,87

Capítol 01.05  SEGURETAT I SALUT 1.100,00

Capítol 01.06  CONTROL DE QUALITAT 1.100,00

Obra 01 Pressupost FASE 2 - 19MNR14 107.160,82

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
107.160,82

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost FASE 2 - 19MNR14 107.160,82

107.160,82

euros
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NIVELL 2: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  IMPLANTACIO, PREVIS I ENDERROCS 15,91

Capítol 01.02  ESTRUCTURA 59,93

Capítol 01.03  COBERTES 14,45

Capítol 01.04  RAM DE PALETA I ALTRES TREBALLS 7,65

Capítol 01.05  SEGURETAT I SALUT 1,03

Capítol 01.06  CONTROL DE QUALITAT 1,03

Obra 01 Pressupost FASE 2 - 19MNR14 100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost FASE 2 - 19MNR14 100,00

100,00

euros
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 107.160,82

13,00 % DESPESES GENERALS SOBRE 107.160,82....................................................... 13.930,91

6,00 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 107.160,82.......................................................... 6.429,65

Subtotal 127.521,38

21,00 % IVA SOBRE 127.521,38.......................................................................................... 26.779,49

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 154.300,87

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CENT CINQUANTA-QUATRE MIL TRES-CENTS EUROS AMB VUITANTA-SET CENTIMS )

Manresa, Maig de 2020

Els arquitectes,

Joan Escalé Estrada                         Lluís Piqué Sancho
A9 Serveis d´Arquitectura i Immobiliaris
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[III.  PCQ. Pla de Control de Qualitat] 

Fase I 

Fase II 

  

 

 

 

 

 

 

 

[Projecte de rehabilitació dels sostres dels 

terrats de l’antiga església de Sant Francesc 

de Manresa”] 
Fases 1 i 2  



REHABILITACIO DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLÈSIA DE SANT FRANCESC A MANRESA

PER A L´AJUNTAMENT DE MANRESA

19MNR14- FASE 1

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1

Obra 01 Pressupost FASE 1 - 19MNR14   

Capítol 02 ESTRUCTURA   

E8B71B25 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa
d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma manual (P - 11)

  103,875 m2

Tipus de Control: Execució

J89ZSH0M Detrminació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons
la norma UNE_EN_ISO 2808

15,00 5,46 81,90 15 0,000 1,0000 Tram   

E4ZWA901 Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 12 mm i 81 mm d'alçada, fixats als perfils d'acer mitjançant soldadura o mecànicament, amb els mitjans adeqüats. (P - 6)   980,000 u

Tipus de Control: Execució

J3ZL1R00 Determinació de les característiques geomètriques d'empernatges d'acer 1,00 15,08 15,08 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

J3ZLGG00 Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat 10,00 59,19 591,90 10 1.000,000 1,0000 Tram   

K459A901 Formigó per a formació de xapa de compressió, en sostres amb elements resistents, amb formigó tipus HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb cubilot o manualment  (P - 31)

  6,150 m3

Tipus de Control: Execució

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

2,00 90,66 181,32 2 50,000 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost FASE 1 - 19MNR14   

Capítol 03 COBERTES   



REHABILITACIO DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLÈSIA DE SANT FRANCESC A MANRESA

PER A L´AJUNTAMENT DE MANRESA

19MNR14- FASE 1

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2

1512A901 Coberta plana invertida no transitable, formada per:
- formació de mitja canya perimetral i canal longitudinal amb morter
- formació de pendents amb formigó celular o morter
- imprimació bituminosa de base acuosa 0,3 kg/m2, tipus CURIDAN de DANOSA o similar
- làmina bituminosa de betúm modificat i elastomers SBS, amb armadura de fileltre de fibra de vidre, de 3 Kg/m2, tipus GLASDAN 30 p elast de DANOSA o similar, adherit al
suport
- 2ª capa de làmina bituminosa de betúm modificat amb elastomers SBS, amb armadura de fieltre de poliester, de 4 Kg/m2, tipus ESTERADAN 40 P ELAST de DANOSA o
similar, adherida a la capa anterior amb soplet
- capa separadora geotextil tipus DANOFELT PY200 de DANOSA o similar
- acabat amb paviment de llosa aillant tipus DANOLOSA.
Inclou p/p de formació de minvells i formació de canal longitudinal segons detalls i descripció:
- Minvells de 20 cms d'alçada mínima, amb col·locació de banda de reforç E30 PELAST i banda d'acabat autoprotegida amb granulat de pissarra, amb armadura de fieltre de
poliester reforçat de 4 Kg/m2, ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST, adherides al suport i entre làmines, i perfil metàl·lic DANOSA fiçat mecànicament al parament i segellat amb
cordó elàstic tipus ELASTYDAN PU 40 GRIS entre el perfil i el parament. Inclós formació de trobades amb gárgoles.
- Canal longitudinal de dimensions segons detall, formada amb els seguents materials: banda de reforç E30 PELAST i banda d'acabat autoprotegida amb granulat de pissarra,
amb armadura de fieltre de poliester reforçat de 4 Kg/m2, ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST, adherides al suport i entre làmines. Inclós trobada amb embornal de desgüàs.
Unitat d'obra acabada: mesura en projecció horitzontal, inclòs p/p de minvells i canal. (P - 1)

  123,000 m2

Tipus de Control: Execució

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990, incloent la realització
d'inspecció i informe final.

1,00 379,30 379,30 Si 1 0,000 1,0000 Tram   
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V.1 Amidaments 
Fase 1 

 

 

 

 

 



PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT
REHABILITACIÓ DE SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLESIA
DE SANT FRANCESC A MANRESA - FASE 1

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 19MNR14F1
Capítol 02  ESTRUCTURA

1 J3ZLGG00 U Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 J3ZL1R00 U Determinació de les característiques geomètriques d'empernatges d'acer

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

3 J89ZSH0M U Detrminació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma
UNE_EN_ISO 2808

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

4 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 19MNR14F1
Capítol 03  COBERTES

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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V.2 Pressupost 
Fase 1 

 
 
 
 



PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT
REHABILITACIÓ DE SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLESIA
DE SANT FRANCESC A MANRESA - FASE 1

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 19MNR14F1

Capítol 02 ESTRUCTURA

1 J3ZLGG00 U Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 3) 59,19 10,000 591,90

2 J3ZL1R00 U Determinació de les característiques geomètriques d'empernatges
d'acer (P - 2)

15,08 1,000 15,08

3 J89ZSH0M U Detrminació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un
element metàl·lic, segons la norma UNE_EN_ISO 2808 (P - 5)

5,46 15,000 81,90

4 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

90,66 2,000 181,32

TOTAL Capítol 01.02 870,20

Obra 01 Pressupost 19MNR14F1

Capítol 03 COBERTES

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990,
incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 4)

379,30 1,000 379,30

TOTAL Capítol 01.03 379,30

euros



Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2 3 

 

 
Joan Escalé Estrada – Lluís Piqué Sancho, arquitectes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V.3 Resum de pressupost 
Fase 1 

 
 
 



REHABILITACIO DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLÈSIA DE SANT FRANCESC A MANRESA
PER A L´AJUNTAMENT DE MANRESA
19MNR14- FASE 1

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01 IMPLANTACIO, PREVIS I ENDERROCS 21.143,88 0,00 0,00

Capítol 01.02 ESTRUCTURA 67.792,12 870,20 1,28

Capítol 01.03 COBERTES 18.700,39 379,30 2,03

Capítol 01.04 RAM DE PALETA I ALTRES TREBALLS 12.616,74 0,00 0,00

Capítol 01.05 SEGURETAT I SALUT 1.249,50 0,00 0,00

Capítol 01.06 CONTROL DE QUALITAT 1.249,50 0,00 0,00

Obra 01 Pressupost FASE 1 - 19MNR14 122.752,13 1.249,50 1,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
122.752,13 1.249,50 1,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost FASE 1 - 19MNR14 122.752,13 1.249,50 1,02

Obra 01 122.752,13 1.249,50 1,02

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

euros
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V.4 Últim full del pressupost del Control de Qualitat 
Fase 1 

 

 



REHABILITACIO DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLÈSIA DE SANT FRANCESC A MANRESA
PER A L´AJUNTAMENT DE MANRESA
19MNR14- FASE 1

Pressupost d'Assaigs de Control de Qualitat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 1.249,50

Subtotal 1.249,50

21 % IVA SOBRE 1.249,50................................................................................................... 262,40

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.511,90

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( MIL CINC-CENTS ONZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS )

Manresa, Maig de 2020

Els arquitectes,

Joan Escalé Estrada                              LLuís Piqué Sancho
A9 Serveis d´Arquietctura i Immobiliaris, SL



REHABILITACIO DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLÈSIA DE SANT FRANCESC A MANRESA

PER A L´AJUNTAMENT DE MANRESA

19MNR14 - FASE 2

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1

Obra 01 Pressupost FASE 2 - 19MNR14   

Capítol 02 ESTRUCTURA   

E8B71B25 Pintat d'estructures d'acer amb sistemes de protecció amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C2, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa
d'imprimació de 80 µm i capa d'acabat de 40 µm, amb un gruix total de protecció de 120 µm, aplicat de forma manual (P - 12)

  87,225 m2

Tipus de Control: Execució

J89ZSH0M Detrminació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons
la norma UNE_EN_ISO 2808

15,00 5,46 81,90 15 100,000 1,0000 Tram   

E4ZWA901 Pern de connexió tipus Nelson de diàmetre 12 mm i 81 mm d'alçada, fixats als perfils d'acer mitjançant soldadura o mecànicament, amb els mitjans adeqüats. (P - 7)   824,500 u

Tipus de Control: Execució

J3ZL1R00 Determinació de les característiques geomètriques d'empernatges d'acer 1,00 15,12 15,12 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

J3ZLGG00 Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat 4,00 59,19 236,76 4 1.000,000 1,0000 Tram   

J3ZLMG00 Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat 10,00 41,46 414,60 10 1.000,000 1,0000 Tram   

K459A901 Formigó per a formació de xapa de compressió, en sostres amb elements resistents, amb formigó tipus HA-25/B/10/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 10
mm, abocat amb cubilot o manualment  (P - 30)

  6,150 m3

Tipus de Control: Execució

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

2,00 90,66 181,32 2 0,000 1,0000 Tram   

 



REHABILITACIO DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLÈSIA DE SANT FRANCESC A MANRESA

PER A L´AJUNTAMENT DE MANRESA

19MNR14 - FASE 2

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2

Obra 01 Pressupost FASE 2 - 19MNR14   

Capítol 03 COBERTES   

1512A901 Coberta plana invertida no transitable, formada per:
- formació de mitja canya perimetral i canal longitudinal amb morter
- formació de pendents amb formigó celular o morter
- imprimació bituminosa de base acuosa 0,3 kg/m2, tipus CURIDAN de DANOSA o similar
- làmina bituminosa de betúm modificat i elastomers SBS, amb armadura de fileltre de fibra de vidre, de 3 Kg/m2, tipus GLASDAN 30 p elast de DANOSA o similar, adherit al
suport
- 2ª capa de làmina bituminosa de betúm modificat amb elastomers SBS, amb armadura de fieltre de poliester, de 4 Kg/m2, tipus ESTERADAN 40 P ELAST de DANOSA o
similar, adherida a la capa anterior amb soplet
- capa separadora geotextil tipus DANOFELT PY200 de DANOSA o similar
- acabat amb paviment de llosa aillant tipus DANOLOSA.
Inclou p/p de formació de minvells i formació de canal longitudinal segons detalls i descripció:
- Minvells de 20 cms d'alçada mínima, amb col·locació de banda de reforç E30 PELAST i banda d'acabat autoprotegida amb granulat de pissarra, amb armadura de fieltre de
poliester reforçat de 4 Kg/m2, ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST, adherides al suport i entre làmines, i perfil metàl·lic DANOSA fiçat mecànicament al parament i segellat amb
cordó elàstic tipus ELASTYDAN PU 40 GRIS entre el perfil i el parament. Inclós formació de trobades amb gárgoles.
- Canal longitudinal de dimensions segons detall, formada amb els seguents materials: banda de reforç E30 PELAST i banda d'acabat autoprotegida amb granulat de pissarra,
amb armadura de fieltre de poliester reforçat de 4 Kg/m2, ESTERDAN PLUS 40/GP ELAST, adherides al suport i entre làmines. Inclós trobada amb embornal de desgüàs.
Unitat d'obra acabada: mesura en projecció horitzontal, inclòs p/p de minvells i canal. (P - 1)

  123,000 m2

Tipus de Control: Execució

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990, incloent la realització
d'inspecció i informe final.

1,00 379,30 379,30 Si 1 0,000 1,0000 Tram   
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V.1 Amidaments 
Fase 2 

 

 

 

 

 



PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT
REHABILITACIÓ DE SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLESIA
DE SANT FRANCESC A MANRESA - FASE 1

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 19MNR14F2
Capítol 02  ESTRUCTURA

1 J3ZLMG00 U Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

2 J3ZLGG00 U Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

3 J3ZL1R00 U Determinació de les característiques geomètriques d'empernatges d'acer

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

4 J89ZSH0M U Detrminació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un element metàl·lic, segons la norma
UNE_EN_ISO 2808

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió
d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 19MNR14F2
Capítol 03  COBERTES

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Euro
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V.2 Pressupost 
Fase 2 

 
 
 
 



PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT
REHABILITACIÓ DE SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLESIA
DE SANT FRANCESC A MANRESA - FASE 1

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 19MNR14F2

Capítol 02 ESTRUCTURA

1 J3ZLMG00 U Assaig de tracció (sense arrancada) sobre un pern col·locat (P - 4) 41,46 10,000 414,60

2 J3ZLGG00 U Assaig d'arrencada o trencament del pern col·locat (P - 3) 59,19 4,000 236,76

3 J3ZL1R00 U Determinació de les característiques geomètriques d'empernatges
d'acer (P - 2)

15,12 1,000 15,12

4 J89ZSH0M U Detrminació del gruix de pel.lícula del recobriment de pintura sobre un
element metàl·lic, segons la norma UNE_EN_ISO 2808 (P - 6)

5,46 15,000 81,90

5 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3 (P -
1)

90,66 2,000 181,32

TOTAL Capítol 01.02 929,70

Obra 01 Pressupost 19MNR14F2

Capítol 03 COBERTES

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana segons la norma NBE-QB-1990,
incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 5)

379,30 1,000 379,30

TOTAL Capítol 01.03 379,30

euros
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V.3 Resum de pressupost 
Fase 2 

 
 
 



REHABILITACIO DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLÈSIA DE SANT FRANCESC A MANRESA
PER A L´AJUNTAMENT DE MANRESA
19MNR14 - FASE 2

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01 IMPLANTACIO, PREVIS I ENDERROCS 20.293,82 0,00 0,00

Capítol 01.02 ESTRUCTURA 76.427,27 929,70 1,22

Capítol 01.03 COBERTES 18.432,77 379,30 2,06

Capítol 01.04 RAM DE PALETA I ALTRES TREBALLS 9.749,52 0,00 0,00

Capítol 01.05 SEGURETAT I SALUT 1.309,00 0,00 0,00

Capítol 01.06 CONTROL DE QUALITAT 1.309,00 0,00 0,00

Obra 01 Pressupost FASE 2 - 19MNR14 127.521,38 1.309,00 1,03

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
127.521,38 1.309,00 1,03

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost FASE 2 - 19MNR14 127.521,38 1.309,00 1,03

Obra 01 127.521,38 1.309,00 1,03

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

euros
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V.4 Últim full del pressupost del Control de Qualitat 
Fase 2 

 

 



REHABILITACIO DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L´ANTIGA ESGLÈSIA DE SANT FRANCESC A MANRESA
PER A L´AJUNTAMENT DE MANRESA
19MNR14 - FASE 2

Pressupost d'Assaigs de Control de Qualitat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL ........................................................................... 1.309,00

Subtotal 1.309,00

21 % IVA SOBRE 1.309,00................................................................................................... 274,89

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 1.583,89

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( MIL CINC-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS )

Manresa, Maig de 2020

Els arquitectes,

Joan Escalé Estrada                         Lluís Piqué Sancho
A9 Serveis d´Arquitectura i Immobiliaris
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terrats de l’antiga església de Sant Francesc 

de Manresa”] 
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EGR.  ESTUDI  DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I  

           DEMOLICIÓ 

 

Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya (PRECAT20) (publicat al BOE núm. 92, de 16 d'abril) 

 

Art. 4.1. a). RD 105/2008, d'1 de febrer, que regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició (BOE 
de 13.02.08)., Substituïda per la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats . (BOE 181, de 29 de juliol 
de 2011) 

 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

 

DECRET 21/2006 Adopció de criteris ambientals i d'ecoeficiència als edificis 
 
 

 
 
 

EGR. 1 [Identificació de l’obra] 
 

Detall  

Projecte:  REHABILITACIÓ DELS SOSTRES DELS TERRATS DE L'ANTIGA ESGLÉSIA DE SANT FRANCESC DE MANRESA. 

Fase de projecte:  Projecte d’execució 
 

Emplaçament 

Adreça: Carrer Sant Francesc, 13 
 Carrer de les Campanes, 2 – 4 
  

Codi Postal: 08241 Municipi: MANRESA 

 Parcel·la: 
 

Promotor  

Nom: AJUNTAMENT DE MANRESA DNI/NIF: P0811200E 

            

Adreça: Plaça Major, 1, 5 i 6   

Codi Postal: 08240 Municipi: MANRESA 
 

Adreça a efecte de notificacions:  Plaça Major, 1, 5 i 6 

Codi Postal: 08240 Municipi: MANRESA 
 

Generador dels residus  

Nom: AJUNTAMENT DE MANRESA DNI/NIF: P0811200E 

            

Adreça: Plaça Major, 1, 5 i 6   

Codi Postal: 08240 Municipi: MANRESA 
 

Adreça a efecte de notificacions:  Plaça Major, 1, 5 i 6 

Codi Postal: 08240 Municipi: MANRESA 
 

Posseïdor dels residus  

Nom: AJUNTAMENT DE MANRESA DNI/NIF: P0811200E 

            

Adreça: Plaça Major, 1, 5 i 6   

Codi Postal: 08240 Municipi: MANRESA 
 

Adreça a efecte de notificacions:  Plaça Major, 1, 5 i 6 

Codi Postal: 08240 Municipi: MANRESA 
 

Tècnics redactors Estudi Gestió de Residus 

Nom:  JOAN ESCALÉ i ESTRADA                      Núm. col. COAC: 24849 / 5 

            LLUÍS PIQUÉ i SANCHO                         Núm. col. COAC: 25871 / 7 
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En un context europeu en què la producció de residus es troba en continu augment i en què l'activitat econòmica 
vinculada als residus arriba cada vegada més importància, tant per la seva envergadura com per la seva repercussió 
directa en la sostenibilitat del model econòmic europeu, el Sisè Programa d'Acció Comunitari en Matèria de Medi 
Ambient exhortava a la revisió de la legislació sobre residus, a la distinció clara entre residus i no residus, i al 
desenvolupament de mesures relatives a la prevenció i gestió de residus, inclòs l'establiment d'objectius . En el 
mateix sentit, la Comunicació de la Comissió de 27 de maig de 2003, «Cap a una estratègia temàtica per a la 
prevenció i el reciclatge de residus»; instava a avançar en la seva revisió. 
 

Tot això va portar a la substitució de l'anterior règim jurídic comunitari de residus ia la promulgació de la Directiva 
2008/98 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de novembre de 2008, sobre els residus i per la qual es 
deroguen determinades Directives integrant en una única norma («Directiva marc de residus» en endavant). 
Aquesta nova Directiva estableix el marc jurídic de la Unió Europea per a la gestió dels residus, proporciona els 
instruments que permeten dissociar la relació existent entre creixement econòmic i producció de residus, fent 
especial èmfasi en la prevenció, entesa com el conjunt de mesures adoptades abans que un producte es converteixi 
en residu, per reduir tant la quantitat i contingut en substàncies perilloses com els impactes adversos sobre la salut 
humana i el medi ambient dels residus generats. Així incorpora el principi de jerarquia en la producció i gestió de 
residus que ha de centrar-se en la prevenció, la preparació per a la reutilització, el reciclatge o altres formes de 
valorització, inclosa la valorització energètica i aspira a transformar la Unió Europea en una «societat del reciclatge 
»i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. 
 

La transposició d'aquesta Directiva en el nostre ordenament jurídic intern es porta a terme a través d'aquesta Llei 
que substitueix a l'anteriorment vigent Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus. 
 

Contingut de l’estudi: 
 

Sobre la base del Art. 4.1. a). RD 105/2008, d'1 de febrer, que regula la producció i gestió dels residus de construcció 
i demolició (BOE de 13.02.08) i en normes comunitàries com la Directiva 2008/98 / CE de Residus, es presenta el 
present Estudi de Gestió de Residus de Construcció i Demolició, d'acord amb el que disposa l'art. 4, amb el següent 
contingut: 
 

0. Generalitats. 

I. Topologíes dels residus generats a les obres de construcció i enderroc 

II. Estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics dels residus de construcció i demolició, 

que es generaran a l'obra, codificats d'acord amb la Llista europea de residus, publicada per Ordre MAM / 

304/2002, de 8 de febrer , per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i 

la llista europea de residus, o norma que els substitueixi (Art. 4.1.a) 1r). 

III. Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra objecte del projecte. 

IV. Operacions de reutilizació, valoració o eliminació a que es destinaràn els residus que es generaràn en 

l’obra. 

V. Planols de'instal·lacions previstes per l'Emmagatzematge de residus, maneig, separació i altres 

operacions. 

VI. Plec de Condicions. Prescripcions tècniques particulars. (en fase d’execució de projecte) 

VII. Valoració del cost previst de la correcta gestió dels RCD’s, que formarà part del pressupost del projecte. 
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0. Generalitats. 
 

Els treballs de construcció d'una obra donen lloc a una àmplia varietat de residus, els quals les seves característiques 
i quantitat depenen de la fase de construcció i del tipus de treball executat. 
 

Així, per exemple, a l'iniciar-se o durant la realització de l'obra, és habitual que s'origini una quantitat de residus en 
forma de sobrants i restes diverses d'embalatges. Cal identificar els treballs previstos a l'obra per tal de contemplar 
el tipus i el volum de residus es produiran, organitzar els contenidors també d'acord amb les directrius facilitades 
pel municipi i anar adaptant aquestes decisions a mesura que avança l'execució dels treballs. En efecte, en cada fase 
del procés s'ha de planificar la manera adequada de gestionar els residus, fins al punt que, abans que es produeixin 
els residus, cal decidir si es poden reduir, reutilitzar i reciclar. 
 

La previsió fins i tot ha d'arribar a la gestió dels residus del menjador del personal i d'altres activitats, que si bé no 
són pròpiament l'execució material s'originaran durant el transcurs de l'obra: reciclar els residus de paper de l'obra, 
els residus biològics , etc. 
 

En definitiva, ja no és admissible l'actitud de buscar excuses per no reutilitzar o reciclar els residus, sense prendre la 
molèstia de considerar altres opcions. 
 
 

I. Tipologíes dels residus generats a les obres de construcció i demolició. 
 

El Decret serà d'aplicació a les següents tipologies de residus, respectant els termes i les excepcions que preveu 
l'article 3 del Reial Decret 105/2008, d'1 de febrer, generats en les obres de construcció i demolició: 

 

a) Residus de construcció: qualsevol substància o objecte que, complint la definició de "Residu" inclosa en 
el article 3.a) de la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de Residus, es generi en el procés d'execució material dels 
treballs de construcció, tant de nova planta com de rehabilitació o reparació. 
 

b) Residus de demolició: aquells materials i productes de construcció, inclosos en la definició de "Residu" 
de l'article 3.a) de la Llei 10/1998, de 21 d'abril, que s'originin com a resultat de les operacions de 
desmuntatge, desmantellament i enderroc d'edificis i d'instal·lacions. 
 

c) Residus inerts: els que no posseeixen la qualitat de perillosos, que no experimenten transformacions 
físiques, químiques o biològiques significatives, que no són solubles, ni combustibles, ni reaccionen, ni 
física ni químicament, ni de cap altra manera, que no són biodegradables, que no afecten negativament a 
altres matèries amb les quals entren en contacte de manera que puguin donar lloc a contaminació del 
medi ambient o perjudicar la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de contaminants del residu i 
l'ecotoxicitat del lixiviat han de ser insignificants, i en particular no han de suposar un risc per a la qualitat 
de les aigües superficials o subterrànies. 

 

En els supòsits de barreja de residus de construcció i demolició amb un altre tipus de residus que es puguin generar 
en la mateixa obra i que es trobin regulats per legislació específica, s'aplicarà aquest decret en aquells aspectes no 
regulats per aquesta normativa. 
 

En tot cas s'exceptuen de l'àmbit d'aplicació del present decret dels residus d'indústries extractives regulats per la 
Directiva 2006/21/CE, de 15 de març, sobre la gestió dels residus d'indústries extractives, així com els treballs que 
modifiquin la forma o substància del terreny o del subsòl als quals li sigui d'aplicació aquesta Directiva. 
 
 

II. Clasificació dels residus i descripció atenent al seu tractament. 
 

Classificació dels residus de construcció i demolició atenent al seu tractament. 
 

a) Categoria I: Residus de construcció i demolició, que contenen substàncies perilloses segons es descriuen en la 
Llista europea de residus aprovada per Ordre MAM / 304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les 
operacions de valorització i eliminació de residus i la producció es realitzi en una obra de construcció i / o demolició. 
 

b) Categoria II: Residus inerts de construcció i demolició brut, és aquell no seleccionat en origen i que no permet, a 
priori, una bona valorització al presentar-se en forma de barreja heterogènia de residus inerts. 
 

c) Categoria III: Residus inerts de construcció i demolició net, és aquell seleccionat en origen i lliurat de forma 
separada, facilitant la seva valorització, i corresponent a algun dels següents grups: 
 

• Formigons, morters, pedres i àrids naturals barrejats. 

• Maons, rajoles i altres ceràmics. 
 

d) Categoria IV: Els residus compresos en aquesta categoria, seran residus inerts, adequats per al seu ús en obres de 
restauració, condicionament i rebliment o amb fins de construcció, i hauran de respondre a alguna de les següents 
característiques: 
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• El rebuig inert, derivat de processos de reciclatge de residus de construcció i demolició que, encara que no compleixin 

amb els requisits establerts per la legislació sectorial aplicable a determinats materials de construcció, siguin aptes per 

al seu ús en obres de restauració, condicionament i rebliment. 

• Aquells altres residus inerts de construcció i demolició quan siguin declarats adequats per a restauració, 

condicionament i rebliment, mitjançant resolució de l'òrgan competent en matèria ambiental o de l'òrgan competent 

en matèria de mines quan la restauració, condicionament i rebliment estigui relacionada amb activitats mineres. 
 

Els residus generats seran tan sols els marcats a continuació de la Llista Europea establerta en l'Ordre MAM / 

304/2002. No es consideraran inclosos en el còmput general els materials que no superin 1m³ d'aportació i no 

siguin considerats perillosos i requereixin per tant un tractament especial. 
 

La inclusió d'un material a la llista no vol dir, però, que aquest material sigui un residu en totes les circumstàncies. 
Un material només es considera residu quan s'ajusta a la definició de residu de la lletra a) de l'article 1 de la 
Directiva 75/442 / CEE, és a dir, qualsevol substància o objecte del qual es desprengui el seu posseïdor o tingui 
l'obligació de desprendre en virtut de les disposicions nacionals en vigor. 
 
 

1. TERRES I PÉTRIS DE L’EXCAVACIÓ 
   

  17 05 04 Terres i pedres diferentes de les especificades en el codi 17 05 03 

  17 05 06 Llots de drenatge diferents als especificats en el codi 17 05 06 

  17 05 08 Balast de vies fèrries diferent del especificat en el codi 17 05 07 
   

RCD: Naturalessa no pétrea 
    

 1. Asfalt  

 17 03 02 Mescles bituminoses diferents a les del codi 17 03 01 

 2. Fusta  

X 17 02 01  Fusta 

 3. Metalls  

  17 04 01 Coure, bronce i llautó 

 17 04 02 Alumini 

 17 04 03 Plom 

  17 04 04 Zenc 

X 17 04 05 Ferro i acer 

  17 04 06 Estany 

  17 04 06 Metalls barrejats 

  17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 4. Paper  

  20 01 01 Paper 

 5. Plàstic  

  17 02 03 Plàstic 

 6. Vidre  

 17 02 02 Vidre 

 7. Guix  

 17 08 02 Materials de construcció a partir de guixos diferents al del codi 17 08 01 

RCD: Naturalessa pétrea 
    

 1. Sorra, grava i altres àrids 

 X 01 04 08 Residus de grava i roques triturades diferents dels mencionats en el codi 01 04 07 

  01 04 09 Residus de sorra i argil·la 

 2. Formigó   

X 17 01 01 Formigó 

 3. Maons, rajoles i altres ceràmics 

X 17 01 02 Maons 

 17 01 03 Teules i materials ceràmics 

 X 17 01 07 Barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de les especificades en el codi 1 7 01 06. 

 4. Pedra 

  17 09 04 RDCs barrejats diferents al dels codis 17 09 01, 02 y 03 

RCD: Potencialment perillosos i altres 
    

 1. Deixalles 

  20 02 01 Residus biodegradables 

  20 03 01 Mescla de residus municipals 

 2. Potencialment perillosos i altres 

  17 01 06 Mescla de formigó, maons, teules i matewrials ceràmics amb substàncies perilloses (SP's) 

  17 02 04 Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades per elles. 

  17 03 01 Barreges bituminoses que contenen quitrà d’hulla 

  17 03 03 Quitrà d’hulla i productes aquitranats 

  17 04 09 Residus metálics contaminats amb substancies perilloses 

  17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres SP's 

  17 06 01 Materials d’aillament que contenen amiant 

  17 06 03 Altres materials d’aillament que contenen substàncies perilloses 

  17 06 05 Materials de construcció que contenen Amiant 

  17 08 01 Materials de construcció a partir de guix contaminat amb SP's 

  17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri 

  17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB's 

  17 09 03 Altres residus de construcció i demolició que contenen SP's 

  17 06 04 Materials d’aillaments diferents dels 17 06 01 y 03 
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  17 05 03 Terres i pedres que contenen SP's 

  17 05 05 Llots de drenantge que contenen substàncies perilloses 

  17 05 07 Balast de vies fèrries que contenen substàncies perilloses 

  15 02 02 Absorbents contaminats (draps,…) 

  13 02 05 Olis utilitzats (minerals no clorats de motor,…) 

  16 01 07 Filtres d’oli 

 20 01 21 Tubs fluorescents 

  16 06 04 Piles alcalines i salines 

  16 06 03 Piles botó 

  15 01 10 Envasos buits de metall o plàstic contaminat 

 08 01 11 Sobrants de pintura o varnissos 

  14 06 03 Sobrants de disolvents no halogenats 

  07 07 01 Sobrants de desencofrants 

  15 01 11 Aerosols buits 

  16 06 01 Bateríes de plom 

  13 07 03 Hidrocarburs amb aigua 

  17 09 04 RDCs barrejats de diferents codis 17 09 01, 02 y 03 
 
 

III. Estimació dels residus a generar. 
 

L'estimació es realitzarà en funció de la categories indicades anteriorment, i expressades en Tones i Metres Cúbics 
tal com estableix el RD 105/2008. 
 

Obra Demolició, Rehabilitació, Reparació o Reforma:  
S’ha d’elaborar un inventari dels residus perillosos. 
 

No és el nostre cas, al tractar-se d’una intervenció on aquests tipus de residus, inicialment, no hi son presents. 
 

Estimació de residus en OBRA NOVA        
      

Superficie Construida total d’intervenció 300,65 m²    

Volumen de residus (S x 0,2) 60,13 m³   

Densitat tipus (entre 1,5 y 0,5 T/m³) 0,50 TN/m³    

Tonelades de residus 30,06 Tn    

      

Estimación de volumen de tierras procedentes de la excavación 0 m³    

Pressupost estimat de la obra 302.830,95 €    

Pressupost de movimient de tierres en projecte 390,28 € ( entre 1,00 - 2,50 % del PEM) 
 

Amb la dada estimat de RCD per metre quadrat de construcció i en base als estudis realitzats per a obres similars de 
la composició en pes dels RCDs que van als seus abocadors plasmats en el Pla Nacional de RCD 2001-2006, es 
consideren els següents pesos i volums en funció de la tipologia de residu: 
 

FASE 1 + 2 
CDs      

    Tn d V 

Avaluació teòrica del pes por tipología de RDC 
  

Tonelades de  
cada tipus de RDC 

Densitat tipus            
(entre 1,5 y 0,5) 

m³ Volumen  
de Residus 

1. TERRES I PÉTRIS DE L’EXCAVACIÓ       

Terres I pétris procedents de l’excavació estimats directament  
Des de les dades de projecte   

2,00 0,50 4,00 

RCDs      

 % Tn d V 

Evaluació teòrica del pes per tipología de RDC 
% de  
pes 

Tonelades de  
cada tipus de RDC 

Densitat tipus           
(entre 1,5 y 0,5) 

m³ Volumen  
de Residus 

RCD: Naturalessa no pètria        

1. Asfalt 0,050 0,00 1,30 0,00 

2. Fusta 0,040 1,20 0,60 0,72 

3. Metalls 0,025 0,75 1,50 1,12 

4. Paper 0,003 0,09 0,90 0,08 

5. Plàstic 0,015 0,45 0,90 0,40 

6. Vidre 0,008 0,24 1,50 0,36 

7. Guix 0,002 0,06 1,20 0,07 

TOTAL estimació  0,143 02,79   02,76 
       

RCD: Naturalessa pètria         

1. Sorra, Grava i altres àrids 0,040 01,20 1,50 07,56 

2. Formigó 0,120 03,67 1,50 05,50 

3. Maons, rajoles i altres ceràmics 0,540 16,23 1,50 24,35 

4. Pedra 0,050 01,50 1,50 02,25 

TOTAL estimació  0,750 22,61  33,91 
       

RCD: Potencialment perillosos i altres     

1. Deixalles 0,000 0,00 0,90 0,00 

2. Potencialment perillosos i altres 0,000 0,00 0,50 0,00 

TOTAL estimació 0,000 0,00  0,00 
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FASE 1 
CDs      

    Tn d V 

Avaluació teòrica del pes por tipología de RDC 
  

Tonelades de  
cada tipus de RDC 

Densitat tipus            
(entre 1,5 y 0,5) 

m³ Volumen  
de Residus 

1. TERRES I PÉTRIS DE L’EXCAVACIÓ       

Terres I pétris procedents de l’excavació estimats directament  
Des de les dades de projecte   

2,00 0,50 4,00 

RCDs      

 % Tn d V 

Evaluació teòrica del pes per tipología de RDC 
% de  
pes 

Tonelades de  
cada tipus de RDC 

Densitat tipus           
(entre 1,5 y 0,5) 

m³ Volumen  
de Residus 

RCD: Naturalessa no pètria        

1. Asfalt 0,050 0,00 1,30 0,00 

2. Fusta 0,040 0,65 0,60 0,39 

3. Metalls 0,025 0,40 1,50 0,61 

4. Paper 0,003 0,04 0,90 0,04 

5. Plàstic 0,015 0,24 0,90 0,22 

6. Vidre 0,008 0,13 1,50 0,19 

7. Guix 0,002 0,03 1,20 0,03 

TOTAL estimació  0,143 01,52   01,50 
       

RCD: Naturalessa pètria         

1. Sorra, Grava i altres àrids 0,040 0,65 1,50 0,98 

2. Formigó 0,120 1,96 1,50 3,46 

3. Maons, rajoles i altres ceràmics 0,540 8,83 1,50 13,25 

4. Pedra 0,050 0,81 1,50 1,22 

TOTAL estimació  0,750 12,25  18,91 
       

RCD: Potencialment perillosos i altres     

1. Deixalles 0,000 0,00 0,90 0,00 

2. Potencialment perillosos i altres 0,000 0,00 0,50 0,00 

TOTAL estimació 0,000 0,00  0,00 
 

FASE 2 
CDs      

    Tn d V 

Avaluació teòrica del pes por tipología de RDC 
  

Tonelades de  
cada tipus de RDC 

Densitat tipus            
(entre 1,5 y 0,5) 

m³ Volumen  
de Residus 

1. TERRES I PÉTRIS DE L’EXCAVACIÓ       

Terres I pétris procedents de l’excavació estimats directament  
Des de les dades de projecte   

0,00 0,50 0,00 

RCDs      

 % Tn d V 

Evaluació teòrica del pes per tipología de RDC 
% de  
pes 

Tonelades de  
cada tipus de RDC 

Densitat tipus           
(entre 1,5 y 0,5) 

m³ Volumen  
de Residus 

RCD: Naturalessa no pètria        

1. Asfalt 0,050 0,00 1,30 0,00 

2. Fusta 0,040 0,54 0,60 0,32 

3. Metalls 0,025 0,34 1,50 0,51 

4. Paper 0,003 0,04 0,90 0,03 

5. Plàstic 0,015 0,20 0,90 0,18 

6. Vidre 0,008 0,10 1,50 0,16 

7. Guix 0,002 0,02 1,20 0,03 

TOTAL estimació  0,143 1,27   1,26 
       

RCD: Naturalessa pètria         

1. Sorra, Grava i altres àrids 0,040 0,54 1,50 0,82 

2. Formigó 0,120 1,64 1,50 2,46 

3. Maons, rajoles i altres ceràmics 0,540 7,40 1,50 11,10 

4. Pedra 0,050 0,68 1,50 1,02 

TOTAL estimació  0,750 10,26  15,40 
       

RCD: Potencialment perillosos i altres     

1. Deixalles 0,000 0,00 0,90 0,00 

2. Potencialment perillosos i altres 0,000 0,00 0,50 0,00 

TOTAL estimació 0,000 0,00  0,00 
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IV.  Mesures per la prevenció de residus en l’obra objecte de projecte. 

S'estableixen les següents pautes les quals s'han d'interpretar com una clara estratègia per part del posseïdor dels 
residus, aportant la informació dins el Pla de Gestió de Residus, que ell estimi convenient en l'obra per assolir els 
següents objectius. 
 

Minimitzar i reduir les quantitats de matèries primeres que s'utilitzen i dels residus que s'originen són aspectes 
prioritaris en les obres. 
Cal preveure la quantitat de materials que es necessiten per a l'execució de l'obra. Un excés de materials, a més de 
ser car, és origen d'un major volum de residus sobrants d'execució. També cal preveure l'aplec dels materials fora 
de zones de trànsit de l'obra, de manera que romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva 
utilització, per tal d'evitar residus procedents del trencament de peces. 
 

Els residus que s'originen han de ser gestionats de la manera més eficaç per a la seva valorització. 
Cal preveure en quina forma es va a dur a terme la gestió de tots els residus que s'originen en l'obra. S'ha de 
determinar la forma de valorització dels residus, si es reutilitzaran, reciclaran o serviran per recuperar l'energia 
emmagatzemada en ells. L'objectiu és poder disposar els mitjans i treballs necessaris perquè els residus resultants 
estiguin en les millors condicions per a la seva valorització. 
 

Fomentar la classificació dels residus que es produeixen de manera que sigui més fàcil la seva valorització i gestió 
a l'abocador 
La recollida selectiva dels residus és tan útil per facilitar la seva valorització com per millorar la seva gestió a 
l'abocador. Així els residus, un cop classificats poden enviar-se a gestors especialitzats en el reciclatge o deposició 
de cada un d'ells, evitant-se així transports innecessaris perquè els residus siguin excessivament heterogenis o 
perquè continguin materials no admesos per l'abocador o la central recicladora. 
 

Elaborar criteris i recomanacions específiques per a la millora de la gestió. 
No es pot realitzar una gestió de residus eficaç si no es coneixen les millors possibilitats per a la seva gestió. Es 
tracta, per tant, d'analitzar les condicions tècniques necessàries i, abans de començar els treballs, definir un conjunt 
de pràctiques per a una bona gestió de l'obra, i que el personal ha de complir durant l'execució dels treballs. 
 

Planificar l'obra tenint en compte les expectatives de generació de residus i de la seva eventual minimització o 
reutilització. 
S'han d'identificar, en cadascuna de les fases de l'obra, les quantitats i característiques dels residus que s'originaran 
en el procés d'execució, per tal de fer una previsió dels mètodes adequats per a la seva minimització o reutilització i 
de les millors alternatives per a la seva deposició. Cal que les obres vagin planificant amb aquests objectius, perquè 
l'evolució ens condueix cap a un futur amb menys abocadors, cada vegada més cars i allunyats. 
 

Disposar d'un directori dels compradors de residus, venedors de materials reutilitzats i recicladors més propers. 
La informació sobre les empreses de serveis i industrials dedicades a la gestió de residus és una base imprescindible 
per planificar una gestió eficaç. 
 

El personal de l'obra que participa en la gestió dels residus ha de tenir una formació suficient sobre els aspectes 
administratius necessaris. 
El personal ha de rebre la formació necessària per ser capaç d'omplir parts de transferència de residus al 
transportista (apreciar quantitats i característiques dels residus), verificar la qualificació dels transportistes i 
supervisar que els residus no es manipulen de manera que es barregin amb altres que haurien de ser dipositats en 
abocadors especials. 
 

La reducció del volum de residus reporta un estalvi en el cost de la seva gestió. 
El cost actual d'abocament dels residus no inclou el cost ambiental real de la gestió d'aquests residus. Cal tenir en 
compte que quan s'originen residus també es produeixen altres costos directes, com els d'emmagatzematge en 
l'obra, càrrega i transport; així mateix es generen altres costos indirectes, els dels nous materials que ocuparan el 
lloc dels residus que podrien haver-se reciclat en la pròpia obra; d'altra banda, la posada en obra d'aquests 
materials donarà lloc a nous residus. A més, cal considerar la pèrdua dels beneficis que es podien haver aconseguit 
si s'hagués recuperat el valor potencial dels residus en ser utilitzats com a materials reciclats. 
 

Els contractes de subministrament de materials han d'incloure un apartat en el qual es defineixi clarament que el 
subministrador dels materials i productes de l'obra es farà càrrec dels embalatges en què es transporten fins a 
ella. 
Es tracta de fer responsable de la gestió a qui origina el residu. Aquesta prescripció administrativa de l'obra també 
té un efecte dissuasori sobre el malbaratament dels materials d'embalatge que patim. 
 

Els contenidors, sacs, dipòsits i altres recipients d'emmagatzematge i transport dels diversos residus han d'estar 
etiquetats degudament. 
Els residus han de ser fàcilment identificables per als que treballen amb ells i per a tot el personal de l'obra. Per 
tant, els recipients que els contenen han d'anar etiquetats, descrivint amb claredat la classe i característiques dels 
residus. Aquestes etiquetes tindran la grandària i disposició adequada, de manera que siguin visibles, intel·ligibles i 
duradores, això és, capaços de suportar el deteriorament dels agents atmosfèrics i el pas del temps. 
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 No se es preveu cap operació de prevenció 

x Estudi de racionalització i planificació de compra i emmagatzament de materials  

 Realització de demolició selectiva 

x Utilització d’elements prefabricats de gran format (panells prefabricats, llosses alveolars…) 

x 
Les mesures d’elements de petit format (maons, rajoles, blocs,…) seran múltiples del mòdul de la peça, per així no perdre material en els 
retalls; 

 Es substituiran maons ceràmics per formigó armat o per peces de major tamany. 

 S’utilitzaran tècniques constructives “en sec”. 

x S’utilitzaran materials “no perillosos” (Ex. pintures a l’aigua, material d’aillament sense fibres irritants o CFC.). 

x Es realitzarán modificacions de projecte per afavorir la compensació de terres o la reutilització de les mateixes. 

x S’utilitzaran materials amb “certificats ambientals” (Ex. tarimes o taules d’encofrat amb segell PEFC o FSC). 

x S’utilitzarán àrids reciclats (Ej., per subbases, , Tot-u ...), PVC reciclat o mobiliari urbà de material reciclat 

x 
Es reduiran els residus d’envasos mitjançant practiques com sol·licitud de materials amb envasos retornables al proveïdor o reutilització 
d’envasos contaminats o recepció de materials amb elements de gran volumen o a granel normalment servits amb envasos. 

 Altres (indicar) 
 
 

V. Operacions de reutilizació, valorizació o eliminació dels residus generats.    

El gestor autoritzat de RCD pot orientar i aconsellar sobre els tipus de residus i la forma de gestió més adequada. 
Pot indicar-nos si hi ha possibilitats de reciclatge i reutilització en origen. 
 

Procés de gestió de residus sòlids, inerts i materials de construcció. 
De manera esquemàtica, el procés a seguir a la Planta de Tractament és el següent: 
 

• Recepció del material brut. 

• Separació de Residus Orgànics i tòxics i perillosos (i enviament a abocador o gestors autoritzats, respectivament). 

• Estocatge i reutilització de terres d'excavació aptes per al seu ús. 

• Separació de voluminosos (Rentadores, T.V., Sofàs, etc.) per al seu reciclatge. 

• Separació de fustes, plàstics cartrons i fèrrics (reciclat) 

• Tractament del material apte per al reciclatge i la seva classificació. 

• Reutilització del material reciclat (àrids i restauracions paisatgístiques) 

• Eliminació dels inerts tractats no aptes per al reciclatge i sobrants del reciclatge no utilitzat. 

• La planta de tractament disposarà de tots els equips necessaris de separació per dur a terme el procés descrit. A més 
comptarà amb una extensió, prou àmplia, per a l'eliminació dels inerts tractats, en la qual es puguin dipositar els 
rebutjos generats en el procés, així com els excedents del reciclatge, com més endavant s'indicarà. 

 

La planta disposarà de totes les mesures preventives i correctores fixades en el projecte i en l'Estudi i 
Declaració d'Impacte Ambiental preceptius: 
 

• Sistemes de reg per a l'eliminació de pols. 

• Tancat perimetral complet de les instal·lacions. 

• Pantalla vegetal. 

• Sistema de depuració d'aigües residuals. 

• Trampes de captura de sediments. 

• Etc .. 
 

Estarà dissenyada de manera que els subproductes obtinguts després del tractament i classificació reuneixin les 
condicions adequades per a no produir cap risc i complir les condicions de la legislació vigent. 
  

Les operacions o processos que es realitzen en el conjunt de la unitat vénen agrupats en els següents: 
 

• Procés de recepció del material. 

• Procés de triatge i de classificació 

• Procés de reciclatge 

• Procés d’estocatge 

• Procés d'eliminació 
•  

Passem a continuació a detallar cada un d'ells: 
 

Procés de recepció del material. 
A la seva arribada a l'accés principal de la planta els vehicles que realitzen el transport de material a la planta així 
com els que surten de la mateixa amb subproductes, són sotmesos a pesatge i control a la zona de recepció 
 

Procés de Triatge i classificació.- 
En una primera fase, es procedeix a inspeccionar visualment el material. El mateix és enviat a la plaça de stokaje, en 
el cas que sigui material que no calgui tractar (cas de terres d'excavació). En els altres casos es procedeix al buidatge 
a la plataforma de recepció o descàrrega, per al seu tractament. A la plataforma de descàrrega es realitza una 
primera selecció dels materials més voluminosos i pesats. Així mateix, mitjançant una cisalla, els materials més 
voluminosos, són trossejats, alhora que se separen les possibles incrustacions fèrriques o d'un altre tipus. Són 
separats els residus de caràcter orgànic i els considerats tòxics i perillosos, sent incorporats als circuits de gestió 
específics per a aquests tipus de residus. Després d'aquesta primera selecció, el material s'incorpora a la línia de 
triatge, en la qual es porta a terme una doble separació. Una primera separació mecànica, mitjançant un tromel, en 
el qual se separen diferents fraccions: metàl·lics, fustes, plàstics, paper i cartró així com fraccions pètries de diferent 
granulometria. El material no classificat s'incorpora a la línia de triatge manual. Els elements no separats en aquesta 
línia constitueixen el material de rebuig, el qual s'incorpora a abocador controlat. Dit abocador compleix amb les 
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prescripcions contingudes en el Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel qual es regula l'eliminació de 
residus mitjançant dipòsit en abocador. Tots els materials (subproductes) seleccionats en el procés anterior són 
recollits en contenidors i emmagatzemats en les zones de classificació (trojes i contenidors) per al seu posterior 
reciclatge i / o reutilització. 
 

Procés de reciclatge. 
Els materials aptes per a ser reciclats, com ara: fèrrics, fustes, plàstics, cartrons etc., són reintroduïts en el cicle 
comercial corresponent, a través d'empreses especialitzades en cada cas. 
En el cas de residus orgànics i deixalles domèstiques, aquests són enviades a les instal·lacions de tractament de RSU 
més pròximes a la planta. 
Els residus tòxics i perillosos són retirats per gestors autoritzats a l'efecte. 
 

Procés d’estocatge. 
A la planta es preveuran zones d'emmagatzematge (trojes i contenidors) per als diferents materials (subproductes), 
amb la finalitat que quan hi hagi la quantitat suficient, procedir a la retirada i reciclatge dels mateixos. 
Hi ha d'haver zones d'apilament per les terres d'excavació que siguin aptes per a la seva reutilització com a terres 
vegetals. Així mateix, hi haurà zones d'apilament de material reciclat apte per al seu ús com a àrids, o material de 
farciment en restauracions o construcció. 
 

Procés d'eliminació. 
El material tractat no apte per a la seva reutilització o reciclatge es dipositarà a l'àrea d'eliminació, que s'ubicarà en 
els voltants de la planta. Aquest procés es realitza sobre cèl·lules independents realitzades mitjançant dics que 
s'aniran omplint i restaurant una vegada colmatadas. A la base de cadascuna de les cèl·lules es crearà un sistema de 
drenatge en forma d'espina de peix que desemboca en una bassa, que servirà per realitzar els controls de qualitat 
oportuns. 
 

Mesures de segregació "in situ" previstes (classificació / selecció). 
 

En base a l'article 5.5 del RD 105/2008, els residus de construcció i demolició hauran de separar-se, per facilitar la 
seva valorització posterior, en les següents fraccions, quan, de forma individualitzada per a cadascuna d'aquestes 
fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats: 
 

Formigó 80,00 T 

Maons, teules, ceràmics 40,00 T 

Metalls 2,00 T 

Fusta 1,00 T 

Vidre 1,00 T 

Plàstics 0,50 T 

Paper i cartró 0,50 T 
 

Segons la taula descrita anteriorment a continuació es descriu els materials que s'han de separar segons quantitats 
resultants 
 

TIPUS DE RESIDUS QUANTITATS RESULTANTS  
Fase 1 + 2 (t.) 

QUANTITATS RESULTANTS  
Fase 1 (t.) 

QUANTITATS RESULTANTS  
Fase 2 (t.) 

SEPARACIÓ EN 
OBRA 

CLASSIFICACIÓ 

Formigó 3,67 < 80,00 1,96 < 80,00 1,64 < 80,00 SI Categoria II 

Maons, teules, ceràmics 16,23 > 40,00 8,83 > 40,00 7,40 > 40,00 SI Categoría II 

Metalls 0,75  > 2,00 0,40  > 2,00 0,34  > 2,00 SI Categoría II 

Fusta 1,20 > 1,00 0,65 > 1,00 0,54 > 1,00 SI Categoría II 

Vidre 0,24  > 1,00 0,13  > 1,00 0,10  > 1,00 SI Categoría II 

Plàstics 0,45  > 0,50 0,24  > 0,50 0,20  > 0,50 SI Categoría II 

Paper i cartró 0,09  > 0,50 0,04  > 0,50 0,04  > 0,50 SI Categoría II 
 

Mesures emprades (es marquen a les caselles segons el que s’ha aplicat). 
 

X Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos 

X Enderroc separatiu/segregació en obra nova (ex. Pètris, fusta, metalls, plàstics + cartró + envasos, orgànics, perillosos…). Només en cas de 
superar les fraccions establertes a l’article 5.5 del RD 105/2008 

 Enderroc  integral o recollida d’escombreries en obra nova “tot barrjat”, i posteriorment tractat a planta. 

 
Previsió d'operacions de reutilització en la mateixa obra o en emplaçaments externs (en aquest cas s'identificarà 
el destí previst). 
 

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o extern)  

 

 OPERACIÓ PREVISTA DESTINACIÓ INICIAL 

 
No hi ha previssió de reutilització a la mateixa obra o en emplaçament extern, simplement seràn transportats a 
abocador/gestor autoritzat. 

Extern 

 Reutilització de terres procedents de l’excavació  

 Reutilització de residus minerals o pètris en àrids reciclats o en urbanizació  

 Reutilització de materials ceràmics  

x Reutilització de materials no pètris: fusta, vidre, ...  

 Reutilització de materials metàl·lics  

 Altres (indicar)  
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Previsió d’operacions de valorització "in situ" dels residus generats. 
 

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment pels materials (pròpia obra o externa) 
 

 OPERACIÓ PREVISTA 

 No hi ha previsió de reutilització a la mateixa obra o en emplaçaments externs, simplement seràn transportats a abocadors autoritzats 

 Utilització principal com combustible o com altre mitja de generar energia 

 Recuperació o regeneració de disolvents 

 Reciclat o recuperació de substancies orgániques que utilitzen no disolvents 

 Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl·lics 

 Reciclat o recuperació d’altres materies orgàniques 

 Regeneració d’àcidos i bases 

 Tractament de sòls, per una millora ecològica dels mateixos 

 Acumulació de residus pel seu tractament segons l’Annex II.B de la Comissión 96/350/CE 

 Altres (indicar) 
 

Destinació previst per als residus no reutilitzables ni valoritzables "in situ" 
 

Les empreses de Gestió i tractament de residus estaran en tot cas autoritzades per a la gestió de residus no 
perillosos, indicant-se per part del posseïdor dels residus el destí previst per a aquests residus. S'indiquen a 
continuació les característiques i quantitat de cada tipus de residus. 
 
 

 RCDs      
       

 1. TERRES I  PÈTRIS DE L’ EXCAVACIÓ  Tractament Destí Quantitat 
(m3) 

  17 05 04 Terres i pedras diferents de les especificades en el codi 17 05 03  Sense tractament esp. Restauració / Abocador 4,00 

  17 05 06 Llots de drenantge diferents dels especificats en el codi 17 05 06  Sense tractament esp. Restauració / Abocador 0,00 

  17 05 08 Balast de víes fèrries diferents dels especificats en el codi 17 05 07  Sense tractament esp. Restauració / Abocador 0,00 
       

 RCDs      
       

 RCD: Naturalesa no pètria  Tractament Destí Quantitat 
(m3) 

        

 1. Asfalt      

  17 03 02 Mescles bituminoses diferents a les del codi 17 03 01  Reciclat Planta de reciclatge RCD 00,00 

 2. Madera       

 17 02 01 Fusta  Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,72 

 3. Metalls       

  17 04 01 Coure, bronce i llautó  Reciclat Reciclat 0,00 

 17 04 02 Alumini  Reciclat   0,00 

 17 04 03 Plom     0,00 

  17 04 04 Zenc     0,00 

 17 04 05 Ferro i acer  Reciclat  1,12 

  17 04 06 Estany    0,00 

  17 04 06 Metalls barrejats  Reciclat  0,00 

  17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10  Reciclat  0,00 

 4. Paper      

  20 01 01 Paper  Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,08 

 5. Plàstic      

  17 02 03 Plàstic  Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,40 

 6. Vidre      

 17 02 02 Vidre  Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,36 

 7. Guix      

 17 08 02 Materials de construcció a partir de guixos diferents codi 17 08 01  Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,07 
       

 RCD: Naturalessa pètria  Tractament Destí Quantitat 
(m3) 

        

 1.  Sorra, grava i altres àrids     

  01 04 08 Residus de grava i roques triturades diferents dels mencionats en el codi 01 04 07  Reciclat Planta de reciclatge RCD 7,56 

  01 04 09 Residus de sorra i argil·la  Reciclat Planta de reciclatge RCD 0,00 
      

 2. Formigó     

 17 01 01 Formigó  Reciclat / Abocador Planta de reciclatge RCD 5,50 
       

 3. Ladrillos , azulejos y otros cerámicos     

 17 01 02 Maons  Reciclat Planta de reciclatge RCD 24,35 

 17 01 03 Teules i materials ceràmics  Reciclat Planta de reciclatge RCD 0,00 

 17 01 07 Barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de les 
especificades en el codi 1 7 01 06. 

 Reciclat / Abocador Planta de reciclatge RCD 
0,00 

       

 4. Pedra     

  17 09 04 RDCs barrejats diferents al dels codis 17 09 01, 02 y 03  Reciclat  2.25 
 

 RCD: Potencialment perillosos i altres Tractament Destí Quantitat 
(m3) 

       

 1. Deixalles    

  20 02 01 Residus biodegradables Reciclat / Abocador Planta de reciclatge RSU 0,00 

  20 03 01 Mescla de residus municipals Reciclat / Abocador Planta de reciclatge RSU 0,00 
      

 2. Potencialment perillosos i altres    

  17 01 06 Mescla de formigó, maons, teules i matewrials ceràmics amb 
substàncies perilloses (SP's) 

Dipòsit Seguretat Gestor autoritzat RPs 0,00 
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  17 02 04 Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o 
contaminades per elles. 

Tractament Fco-Qco 
0,00 

  17 03 01 Barreges bituminoses que contenen quitrà d’hulla Dipòsit / Tractament 0,00 

  17 03 03 Quitrà d’hulla i productes aquitranats Dipòsit / Tractament 0,00 

  17 04 09 Residus metálics contaminats amb substancies perilloses Tractament Fco-Qco 0,00 

  17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres SP's Tractament Fco-Qco 0,00 

  17 06 01 Materials d’aillament que contenen amiant Dipòsit Seguretat 0,00 

  17 06 03 
Altres materials d’aillament que contenen substàncies 
perilloses 

Dipòsit Seguretat 
0,00 

  17 06 05 Materials de construcció que contenen Amiant Dipòsit Seguretat 0,00 

  17 08 01 Materials de construcció a partir de guix contaminat amb SP's Tractament Fco-Qco 0,00 

  17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri Dipòsit Seguretat 0,00 

  17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB's Dipòsit Seguretat 
 

0,00 

  17 09 03 Altres residus de construcció i demolició que contenen SP's Dipòsit Seguretat 0,00 

  17 06 04 Materials d’aillaments diferents dels 17 06 01 y 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,00 

  17 05 03 Terres i pedres que contenen SP's Tractament Fco 

Gestor autoritzat RPs 

0,00 

  17 05 05 Llots de drenantge que contenen substàncies perilloses Tractament Fco 0,00 

  17 05 07 Balast de vies fèrries que contenen substàncies perilloses 
Dipòsit / Tractament 0,00 

  15 02 02 Absorbents contaminats (draps,…) Dipòsit / Tractament 0,00 

  13 02 05 Olis utilitzats (minerals no clorats de motor,…) Dipòsit / Tractament 0,00 

  16 01 07 Filtres d’oli Dipòsit / Tractament 0,00 

 20 01 21 Tubs fluorescents Dipòsit / Tractament 0,00 

  16 06 04 Piles alcalines i salines Dipòsit / Tractament 0,00 

  16 06 03 Piles botó Dipòsit / Tractament 0,00 

  15 01 10 Envasos buits de metall o plàstic contaminat Dipòsit / Tractament 0,00 

  08 01 11 Sobrants de pintura o varnissos Dipòsit / Tractament 0,00 

  14 06 03 Sobrants de disolvents no halogenats Dipòsit / Tractament 0,00 

  07 07 01 Sobrants de desencofrants Dipòsit / Tractament 0,00 

  15 01 11 Aerosols buits Dipòsit / Tractament 0,00 

  16 06 01 Bateríes de plom Dipòsit / Tractament 0,00 

  13 07 03 Hidrocarburs amb aigua Dipòsit / Tractament 0,00 

  17 09 04 RDCs barrejats de diferents codis 17 09 01, 02 y 03 Depósito / Tratamiento Restauración / Vertedero 0,00 

 

VI. Plànols d'instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació, etc. 
 

Encara que tot just hagi lloc on col·locar els contenidors, el posseïdor dels residus haurà de trobar en l'obra un lloc 
apropiat en el qual emmagatzemar els residus. Si per a això disposa d'un espai ampli amb un accés fàcil per a 
màquines i vehicles, aconseguirà que la recollida sigui més senzilla. Si, per contra, no es condiciona aquesta zona, 
caldrà moure els residus d'un costat a un altre fins dipositar-los en el camió que els reculli. A més, és perillós tenir 
piles de residus dispersos per tota l'obra, perquè fàcilment són causa d'accidents. Així doncs, s'ha d'assegurar un 
adequat emmagatzematge i evitar moviments innecessaris, que entorpeixen la marxa de l'obra i no faciliten la 
gestió eficaç dels residus. En definitiva, cal posar tots els mitjans per emmagatzemar-correctament, i, a més, 
treure'ls de l'obra tan ràpidament com sigui possible, perquè l'emmagatzematge en un solar abarrotat constitueix 
un greu problema. És important que els residus s'emmagatzemin just després que es generin perquè no s'embrutin i 
es barregin amb altres sobrants; d'aquesta manera facilitem seu posterior reciclatge. Així mateix cal preveure un 
nombre prou de contenidors -especialment quan l'obra genera residus constantment- i anticipar-abans que no hi 
hagi cap buit on dipositar-los. 
 

Plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig i, si escau, altres operacions de gestió dels 
residus de construcció i demolició en l'obra, plànols que posteriorment podran ser objecte d'adaptació a les 
característiques particulars de l'obra i els seus sistemes de execució, sempre amb l'acord de la direcció facultativa 
de l'obra. 
 

En els plànols s'especifica la situació i dimensions de: 
 

x Baixants d’escombreries 

x Apilaments i / o contenidors dels diferents RCDs (terres, petris, fustes, plàstics, metalls, vidres, cartrons ... 

 Zones o contenidor per rentat de canaletes / cubetes de formigó 

 Emmagatzematge de residus i productes tòxics potencialment perillosos 

 Contenidors per a residus urbans 

 Planta mòbil de reciclatge "in situ" 

x Ubicació dels aplecs provisionals de materials per reciclar com a àrids, vidres, fusta o materials ceràmics. 

 

Tipus i dimensions de contenidors de residus per obres 
El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar plànols de les instal·lacions previstes per emmagatzematge, 
maneig, separació i altres operacions de gestió de residus dins de l’obra, si s’escau. Posteriorment aquests plànols 
poden ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de l’obra i els seus sistemes d’execució, previ acord 
amb la direcció facultativa. Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició dels residus 
generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la 
Direcció Facultativa i acceptat per la Propietat. 
 



12                               Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 
2 

 
Joan Escalé Estrada – Lluís Piqué Sancho, arquitectes 

Aquest Pla ha estat elaborat en base a l'Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte. Si degut a 
modificacions en l’execució de l’obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direcció Facultativa i se’n donarà 
comunicació per a la seva acceptació a la Propietat. 
 

S’ha previst la càrrega amb mitjans mecànics a camió per a transport de 12 T, del volum més important dels 
residuos inerts per a ser transportats a la instal·lació autoritzada. 
 

Contenidor 12 m
3 

. Apte per a  formigó, ceràmics, petris i fusta 

 
Unitats 13 

Fase naturalessa residus Volum (m3) unitats 

Fase 1 Petria  61,14 6 

No petria  0 0 

Fase 2 Petria  74,52 7 

No petria  0 0 

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a plàstics, paper i cartró, metalls i fusta 

 
Unitats 1 
 

Contenidor 5 m
3 

. Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls 

 
Unitats 0 
 

Contenidor 1000 L
 
. Apte per a paper i cartró, plàstics 

  
Unitats 0 
 

 
Unitats 0 

  

CONTENIDOR 9 M 3

CONTENIDOR 5 M    AMB TAPES
3

CONTENIDOR 5 M 3

CONTENIDOR 1000 L

CONTENIDOR 200 L
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VII. Plec de Condicions. 
 

Per al Productor de Residus. (Article 4 RD 105/2008) 
 

Incloure en el Projecte d'Execució de l'obra en qüestió, un "estudi de gestió de residus", el qual ha de contenir com 
a mínim: 

a) Estimació dels residus que es generaran. 
b) Les mesures per a la prevenció d'aquests residus. 
c) Les operacions encaminades a la possible reutilització i separació d'aquests residus. 
d) Plànols d'instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació, etc ... 
e) Plec de Condicions 
f) Valoració del cost previst de la gestió dels residus, en capítol específic. 

 

En obres de demolició, rehabilitació, reparació o reforma, fer un inventari dels residus perillosos, així com la seva 
retirada selectiva per tal d'evitar la barreja entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar el seu enviament 
a gestors autoritzats de residus perillosos . 
 

Disposar de la documentació que acrediti que els residus han estat gestionats adequadament, ja sigui a la pròpia 
obra, o lliurats a una instal·lació per al seu posterior tractament per gestor autoritzat. Aquesta documentació l'ha de 
guardar almenys els 5 anys següents. 
 

Si cal, per així exigir, constituir la fiança o garantia que asseguri el compliment dels requisits que estableix la 
Llicència, en relació amb els residus. 
 

Per al Posseïdor dels Residus a l'Obra. (Article 5 RD 105/2008) 
La figura del posseïdor dels residus a l'obra és fonamental per a una eficaç gestió dels mateixos, ja que està al seu 
abast prendre les decisions per a la millor gestió dels residus i les mesures preventives per minimitzar i reduir els 
residus que s'originen. 
 

En síntesi, els principis que ha d'observar són els següents: 
 

Presentar davant del promotor un Pla que reflecteixi com portarà a terme aquesta gestió, si decideix assumir-ell 
mateix, o si no, si no és així, estarà obligat a lliurar-los a un Gestor de Residus acreditant fefaentment. Si se'ls lliura a 
un intermediari que únicament exerceixi funcions de recollida per lliurar-los posteriorment a un gestor, deu 
igualment poder acreditar qui és el gestor final d'aquests residus. 
 

Aquest Pla, ha de ser aprovat per la Direcció Facultativa, i acceptat per la Propietat, passant llavors a ser un altre 
document contractual de l'obra. 
 

Mentre es trobin els residus en el seu poder, els ha de mantenir en condicions d'higiene i seguretat, així com evitar 
la barreja de les diferents fraccions ja seleccionades, si aquesta selecció hagués estat necessària, ja que a més 
estableix l'articulat a partir de quins valors s'ha de procedir a aquesta classificació de forma individualitzada. 
 

Aquesta classificació, que és obligatòria una vegada s'han sobrepassat determinats valors d'acord al material de 
residu que sigui (indicat en l'apartat 3), pot ser dispensada per l'autoritat en la matèria, de forma excepcional. 
Ja en el seu moment, la Llei 10/1998 de 21 d'Abril, de Residus, en el seu article 14, esmentava la possibilitat d'eximir 
de l'exigència a determinades activitats que puguin realitzar aquesta valorització o de l'eliminació d'aquests residus 
no perillosos en els centres de producció, sempre que les comunitats autònomes dictin normes generals sobre cada 
tipus d'activitat, en les que es fixin els tipus i quantitats de residus i les condicions en què l'activitat pot quedar 
dispensada. 
 

Si ell no pogués per falta d'espai, ha d'obtenir igualment per part del Gestor final, un document que acrediti que ell 
ho ha fet en lloc del Posseïdor dels residus. 
 

Ha de sufragar els costos de gestió, i lliurar al Productor (Promotor), els certificats i altra documentació acreditativa. 
 

En tot moment complirà les normes i ordres dictades. 
 

Tot el personal de l'obra, del qual és el responsable, ha de conèixer les seves obligacions sobre la manipulació dels 
residus d'obra. 
 

Cal disposar d'un directori de compradors / venedors potencials de materials usats o reciclats propers a la ubicació 
de l'obra. 
Les iniciatives per reduir, reutilitzar i reciclar els residus a l'obra han de ser coordinades degudament. 
Animar el personal de l'obra a proposar idees sobre com reduir, reutilitzar i reciclar residus. 
 

Facilitar la difusió, entre tot el personal de l'obra, de les iniciatives i idees que sorgeixen en la pròpia obra per a la 
millor gestió dels residus. 
 

Informar els tècnics redactors del projecte sobre les possibilitats d'aplicació dels residus en la pròpia obra o en una 
altra. 
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S'ha de seguir un control administratiu de la informació sobre el tractament dels residus a l'obra, i per a això s'han 
de conservar els registres dels moviments dels residus dins i fora d'ella. 
 

Els contenidors han d'estar etiquetats correctament, de manera que els treballadors obra coneguin on han de 
dipositar els residus. 
 

Sempre que sigui possible, intentar reutilitzar i reciclar els residus de la pròpia obra abans d'optar per usar materials 
procedents d'altres solars. 
 

El personal de l'obra és responsable de complir correctament totes aquelles ordres i normes que el responsable de 
la gestió dels residus disposi. Però, a més, es pot servir de la seva experiència pràctica en l'aplicació d'aquestes 
prescripcions per millorar-les o proposar-ne de noves. 
 

Per al personal d'obra, els quals estan sota la responsabilitat del Contractista i conseqüentment del Posseïdor dels 
Residus, estaran obligats a: 
 

Etiquetar de forma convenient cadascun dels contenidors que es van a usar en funció de les característiques dels 
residus que es dipositaran. 
 

Les etiquetes han d'informar sobre quins materials poden, o no, emmagatzemar-se en cada recipient. La informació 
ha de ser clara i entenedora. Les etiquetes han de ser de gran format i resistents a l'aigua. 
 

Utilitzar sempre el contenidor apropiat per a cada residu. Les etiquetes es col·loquen per facilitar la correcta 
separació dels mateixos. 
 

Separar els residus a mesura que són generats perquè no es barregin amb altres i resultin contaminats. 
 

No col·locar residus apilats i mal protegits al voltant de l'obra ja que, si s'ensopega amb ells o queden estesos sense 
control, poden ser causa d'accidents. 
 

Mai sobrecarregar els contenidors destinats al transport. Són més difícils de maniobrar i transportar, i donen lloc al 
fet que caiguin residus, que no acostumen a ser recollits del terra. Els contenidors han de sortir de l'obra 
perfectament coberts. No s'ha de permetre que l'abandonin sense estar-ho perquè poden originar accidents durant 
el transport. Per a una gestió més eficient, s'han de proposar idees referides a com reduir, reutilitzar o reciclar els 
residus produïts a l'obra. Les bones idees s'han de comunicar als gestors dels residus de l'obra perquè les apliquin i 
les comparteixin amb la resta del personal. 
 

Amb caràcter general: 
Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb l'emmagatzematge, 
maneig i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició en obra. 
 

Gestió de residus de construcció i demolició 
Gestió de residus segons RD 105/2008, realitzant la seva identificació d'acord amb la Llista europea de residus 
publicada per Ordre MAM / 304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors. 
La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per part 
d'empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials. 
 

Certificació dels mitjans emprats 
És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i de la Propietat dels certificats dels 
contenidors emprats així com dels punts d'abocament final, ambdós emesos per entitats autoritzades i 
homologades per l'autoritat en la matèria. 
 

Neteja de les obres 
És obligació del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant d'enderrocs com de materials sobrants, 
retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les 
mesures que siguin apropiades perquè l'obra presenti bon aspecte. 
 

Amb caràcter Particular: 
Prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte (es marquen aquelles que siguin 
aplicables a l'obra) 
 

x 

Per als enderrocs: es realitzaran actuacions prèvies tals com fitacions, apuntalaments, estructures auxiliars ... per a les parts o 
elements perillós, referits tant a la pròpia obra com als edificis adjacents 
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i / o perillosos tan aviat com sigui possible, així com els 
elements a conservar o valuosos (ceràmics, marbres ...). 
Seguidament s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, fusteries i altres elements que ho permetin 

x 
El dipòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1m³, amb la ubicació i condicionat al que al 
respecte estableixin les ordenances municipals. Aquest dipòsit en apilaments, també haurà d'estar en llocs degudament senyalitzats i 
segregats de la resta de residus 

x 
El dipòsit temporal per RCDs valoritzables (fustes, plàstics, metalls, ferralla ...) que es realitzi en contenidors o aplecs, s'haurà de 
senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada. 

x 

Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment durant la nit, i comptar amb una banda 
de material reflectant d'almenys 15 cm al llarg de tot el seu perímetre. 
En els mateixos haurà de figurar la següent informació: Raó social, CIF, telèfon del titular del contenidor / envàs i el número 
d'inscripció en el registre de transportistes de residus. 
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Aquesta informació també ha de quedar reflectida en els sacs industrials i altres mitjans de contenció i emmagatzematge de residus. 

x 
El responsable de l'obra ala que presta servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a 
la mateixa. Els comptadors romandran tancats, o coberts almenys, fora de l'horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens a 
l'obra a la qual presten servei. 

x En l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments per a la separació d cada tipus de RCD. 

x 

S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d'obres ...), especialment si obliguen a la separació 
en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició. 
En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable 
aquesta operació, tant per les possibilitats reals d'executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats. 
La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre l'última decisió i de la seva justificació davant les autoritats locals o autonòmiques 
pertinents. 

x 

S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que la destinació final (planta de reciclatge, abocador, pedrera, 
incineradora ...) són centres amb la 
autorització autonòmica de la Conselleria que tingui atribucions per a això, així mateix s'haurà de contractar només transportistes o 
gestors autoritzats per aquesta Conselleria i inscrits en el registre pertinent. 
Es durà a terme un control documental en què quedaran reflectits els avals de retirada i lliurament final de cada transport de residus 

x 

La gestió tant documental com operativa dels residus perillosos que es trobin en una obra d'enderrocament o de nova planta es 
regiran d'acord amb la legislació nacional i autonòmica vigent i als requisits de les ordenances municipals. 
Així mateix els residus de caràcter urbà generats en les obres (restes de menjars, envasos ...) seran gestionats d'acord amb els 
preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal corresponent. 

x 

Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l'Ordre MAM / 304/2002 de 8 de febrer per la qual es 
publiquen les operacions de valorització i eliminació de residus i la llista europea de residus per poder considerar-los com perillós o 
no perillosos. 
En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 108/1991 d'1 de febrer sobre la prevenció i reducció de la 
contaminació del medi ambient produïda per l'amiant, així com la legislació laboral referent a això. 

x Les restes de rentat de canaletes / bótes de formigó seran tractades com runes 

x 
S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i restes de fusta per a la seva adequada 
segregació, així com la contaminació dels apilaments o contenidors de runa amb components perillosos 

x 
Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels sòls degradats serà retirada i 
emmagatzemada durant el menor temps possible en cabellones d'alçada no superior a 2 metres. S'evitarà la humitat excessiva, la 
manipulació i la contaminació amb altres materials. 

 
Definicions. (Segons artícle 2 RD 105/2008) 
 

Productor dels residus, que és el titular del bé immoble en qui resideix la decisió de construir o demolir. S'identifica 
amb el titular de la llicència o del bé immoble objecte de les obres. 
 

Posseïdor dels residus, que és qui executa l'obra i té el control físic dels residus que es generen a la mateixa. 
 

Gestor, qui porta el registre d'aquests residus en última instància i qui ha d'atorgar al posseïdor dels residus, un 
certificat acreditatiu de la gestió dels mateixos. 
 

RCD  Residus de la Construcció i la Demolició 

RSU  Residus Sólids Urbans 

RNP Residus NO perillosos 

RP Residus perillosos 

 

VIII. Definició dels escenaris externs a l’obra per a la correcta gestió dels RCD. 
 

Els residus es gestionaran fora de l’obra en: 
 

Escenaris externs  
  

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització  

Dipòsit autoritzat de terres, enderrocs i runes de la construcció X 

  
Tipus de residu Gestor Adreça Codi del gestor 

    

Runes  Gestora de Runes del Bages, SL Ctra. BV-3003 Finca La Portella E-1143.09 
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IX. Valoració del cost previst per a la correcta gestió dels RCD. 
 

A continuació es desglossa el capítol pressupostari corresponent a la gestió dels residus de l'obra, repartit en funció 
del volum de cada material. 
 

ESTIMACIÓ DEL COST DEL TRACTAMINT DELS RCDs (càlcul sense fiança) 

  
Fases 1 + 2       

Tipología RCDs Estimació (m³) Preu gestió en Planta/Abocador/Cantera/Gestor (€/m³)  Import (€) % del pressupost d’Obra 

RCDs  

Terres i pètris de l’excavació 4,00 12,00  48,00 0,0228% 

RCDs Naturalessa Pètria 131,66 12,00  1.579,92 0,7512% 

RCDs Naturalessa No Pètria 0,00 10,00 0 0,0000% 

RCDs Potencialment perillosos 0,00 ----  00,00 0,0000% 
  

Pressupost aconsellat límit mínim del 0,2% del pressupost de la obra 0,7740% 

 
Fase 1  

Tipología RCDs Estimació (m³) Preu gestió en Planta/Abocador/Cantera/Gestor (€/m³)  Import (€) % del pressupost d’Obra 

RCDs  

Terres i pètris de l’excavació 4,00 12,00 48,00 0,0465% 

RCDs Naturalessa Pètria 61,14 12,00  733,68 0,7112% 

RCDs Naturalessa No Pètria 0,00 10,00 00,00 0,0000% 

RCDs Potencialment perillosos 0,00 ----  00,00 0,0000% 
  

Pressupost aconsellat límit mínim del 0,2% del pressupost de la obra 2,08% 

  
Fase 2 

     

Tipología RCDs Estimació (m³) Preu gestió en Planta/Abocador/Cantera/Gestor (€/m³)  Import (€) % del pressupost d’Obra 

RCDs  

Terres i pètris de l’excavació 0,00 ----  00,00 0,0000% 

RCDs Naturalessa Pètria 74,52 12,00  894,24 0,8344% 

RCDs Naturalessa No Pètria 0,00 10,00 00,00 0,0000% 

RCDs Potencialment perillosos 0,00 ----  00,00 0,0000% 
  

Pressupost aconsellat límit mínim del 0,2% del pressupost de la obra 0,8344% 
 
      

 
 

Per als RCDs s'empren les dades de l'apartat 1 de l'Estudi de Gestió de Residus. 
S'estableixen els següents preus obtinguts d'anàlisi d'obres de característiques similars, si bé, el contractista posteriorment es 
podrà ajustar a la realitat dels preus finals de contractació i especificar els costos de gestió dels RCDs per les categories LER (Llista 
Europea de Residus segons Ordre MAM 304/2002 /) si així ho considera necessari. 
A més de les quantitats a dalt indicades, es poden establir altres "Costos de Gestió", quan estiguin oportunament regulat, que 
inclou els següents: 
6.1.- Percentatge del pressupost d'obra que s'assigna si el cost del moviment de terres i petris del projecte supera un cert valor 
desproporcionat respecte al PEM total de l'Obra. 
6.2.- Percentatge del pressupost d'obra assignat fins a completar el mínim percentatge d'acord amb l'PEM de l'obra. 
6.3.- Estimació del percentatge del pressupost d'obra de la resta de costos de la Gestió de Residus, com ara lloguers, ports, 
maquinària, mà d'obra i mitjans auxiliars en general. 
 
 
 
 
 

A Navarcles – Manresa, maig de 2020. 
 
el Productor de RCD

1
: 

 
 
 
 
 
Signat: AJUNTAMENT DE MANRESA 

                                                           
1
 Productor de Residus de la Construcció i Demolició: La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició. En aquelles obres en què no es requereixi llicència 

urbanística, té la consideració de productor del residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte de l'obra de construcció o demolició. 

 



 

 

maig 20 

A 9  S e r v e i s  d ’ A r q u i t e c t u r a  i  I m m o b i l i a r i s ,  s l  
Passeig Cervantes, 30 baixos – 08270 Navarcles. Barcelona - Tel. +34 93 8310926 - a9serveis@coac.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

  

[EBSS. Estudi Bàsic de Seguretat i salut]  
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[Projecte de rehabilitació dels sostres dels 

terrats de l’antiga església de Sant Francesc 

de Manresa”] 
Fases 1 i 2  



EBSS.  [ESTUDI  BÀSIC DE  SEGURETAT  I  SALUT]. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Codi intern: 

 

19 MNR 14 

Projecte:       Rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc.  

Fases 1 i 2 

Tipus d’intervenció: Reforma  

Emplaçament: Carrer de Sant Francesc, 13 

Carrer de les Campanes, 2 - 4 

Dades cadastrals: 2297001DG0129G0001WL 

Coordenades UTM 31 N  / ETR S89   E (x) : 402059.08 m   N(y): 4619 628,07 m 

Latitud: 41o 43’ 20,73” N     Longitud: 1o 49’ 21,01” E       Altura (m): 219,87 m 

Municipi: 08241 MANRESA. COMARCA DEL BAGES. Codi INE:081136  

Promotors: AJUNTAMENT DE MANRESA 

NIF : P0811200E  

Plaça Major, 1, 5 i 6  08240 Manresa    

domicili a efecte de 
notificacions 

Plaça Major, 1, 5 i 6  08240 Manresa    

Propietat: ORFEÓ MANRESÀ 

NIF : G58870536  

Muralla de Sant Domènec, 1, 08241Manresa 

domicili a efecte de 
notificacions 

Muralla de Sant Domènec, 1, 08241 Manresa    

Arquitectes: JOAN ESCALÉ ESTRADA           

Nº col·legiat: 24849/5 Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 

Demarcació de les Comarques Centrals 

NIF: 39.332.862 X 

 

LLUÍS PIQUÉ SANCHO                

Nº col·legiat: 25871/7 Col·legi d’Arquitectes de Catalunya  

Demarcació de les Comarques Centrals 

NIF: 39.332.214 Y 

 

Passeig Cervantes, 30 Baixos – 08270 Navarcles. Barcelona 

Telèfon: 93.831 09 26    Fax: 93.831 09 26    e.mail: a9serveis@coac.net 

 

  



2 / 17                          Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2  
 

 

 
Joan Escalé Estrada – Lluís Piqué Sancho, arquitectes 

  

  

  

  

 
 

  

 
 



Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2     3 / 17 

 
Joan Escalé Estrada – Lluís Piqué Sancho, arquitectes 

IP. [INFORMACIÓ PRÈVIA]. 
 

IP1. [TIPUS D’OBRA, EXECUCIÓ, USOS, MANTENIMENT I USUARIS]. 
 

Les solucions adoptades han de permetre mitjançant la utilització de tècniques constructives adequades una ràpida 
execució, uns costos de construcció òptims per una bona gestió dels recursos energètics de la construcció, un 
manteniment futur mínim i un correcte us d’aquesta part de l’equipament per part dels seus usuaris. 
 
 

IP2. [PROGRAMA DE NECESSITATS]. 
 

L’encàrrec formulat per la propietat és d’assistència tècnica per a la rehabilitació de sostres de les naus laterals de 
l’edifici de l’antiga església de Sant Francesc, consistint els treballs en realitzar l’anàlisi de l’estat constructiu, de la 
capacitat portant i de capacitat de resposta a l’estanquitat d’aquests sostres que esdevenen cobertes de les naus 
laterals i la redacció del projecte executiu del reforç estructural i/o substitució dels sostres i reparació/consolidació 
de les voltes interiors, plantejant l’actuació en dues fases. 
 

IP3. [CARACTERISTIQUES DE L’ENTORN I DE L’EDIFICI]. 
 

Manresa és capital de la comarca del Bages i de la Catalunya central. Està situada al pla de Bages, prop de l'angle on 
conflueixen els rius Llobregat i Cardener. Amb una població de 76.250 habitants el 2018, és la ciutat més poblada 
del Bages i de la Catalunya Central. Es troba a 65 km al nord de Barcelona, i marca el límit entre l'àrea industrial al 
voltant de Barcelona i l'àrea rural del nord. La ciutat forma un nus molt important de comunicacions, accentuat amb 
l'eix del Llobregat i l'eix transversal, entre la muntanya i el mar, entre les planes interiors de l'Urgell i la Segarra i les 
comarques orientals del país. Quant a l'economia, Manresa destaca en la indústria tèxtil, química i maquinària, si bé 
en les últimes dècades ha substituït la indústria pel comerç. 
 

 
Situació de l’immoble respecte al municipi 

Situat a la cantonada entre el carrer Sant Francesc i el carrer Campanes, en zona limítrofa a l’antic recinte 
emmurallat, en la que era una de les sortides de la ciutat antiga. Sector en fase de revitalització urbana. 
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Ortofotograma de l’indret 
 

Plànol de situació 
 

L’església era una de les parts del conjunt d’un convent, que tenia adossat a la seva façana oest la residència de la 
comunitat amb claustre a dos nivells i posteriorment amb un nou cos edificat, de residència e internat, a la seva
façana Sud, amb façana al carrer Campanes.
 

2020. Imatge Aérea 

 
 

 

Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa.
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L’església era una de les parts del conjunt d’un convent, que tenia adossat a la seva façana oest la residència de la 
comunitat amb claustre a dos nivells i posteriorment amb un nou cos edificat, de residència e internat, a la seva
façana Sud, amb façana al carrer Campanes. 

 

de Manresa. Fases 1 i 2  

 

 

L’església era una de les parts del conjunt d’un convent, que tenia adossat a la seva façana oest la residència de la 
comunitat amb claustre a dos nivells i posteriorment amb un nou cos edificat, de residència e internat, a la seva 
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DP. [DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE]. 

DP1. [JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA]. 
 

Les solucions adoptades han de permetre mitjançant la utilització de tècniques constructives adequades una ràpida 
execució, uns costos de construcció òptims per a una bona gestió dels recursos energètics de la construcció, un 
manteniment futur mínim i un correcte ús per part dels seus usuaris. 
 

S'ha plantejat que la intervenció prevista es realitzi en dues fases.  
 

 
 

En groc s’indiquen els àmbits d’intervenció. 
 

 
 
 

 
Criteris de consolidació / reconstrucció de les voltes 
Es planteja la reconstrucció de les parts caigudes amb peces ceràmiques similars a les existents, emmotllant i 
apuntalant per la part inferior per a poder fer una reconstrucció segura. 
 

Un cop reconstruïdes les voltes, es proposa l’execució d’una tercera volta, en aquest cas amb un material a base de 
morter de cal armat, per donar una capacitat d’admetre traccions locals, amb una malla de fibres de vidre. Aquesta 
tercera capa que seguirà la geometria original de les voltes que s’han demostrat estables durant més de cent anys.  
 

La consolidació arribarà a les zones de suport mitjançant la utilització de connectadors a les parets portants amb 
elements de fibra de vidre en configuració de barra i amb “fioccos” que faran més monolític el conjunt, actuant de trava 
horitzontal. 
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La intervenció es basa en la NO utilització d’elements metàl·lics, donat que l’element quedarà al final de la intervenció 
novament per sota de la coberta. 
 

Per l’execució d’aquestes feines de consolidació caldrà realitzar l’apuntalament complert de la volta fins al terra de la nau 
per no transmetre al sostre intermedi accions per les que no està previst. 

 

 
 

25. Volta existent doble fulla de maó massís 28x14x3 / 26. Morter de cal tipus PLANITOP HDM RESTAURO / 27. Malla a base de fibra de vidre 
MAPEGRIP G220 / 28. Impermeabilització mitjançant morter tipus MAPELASTIC SMART  i malla tipus MAPENET 150. / 29. Trepants amb “Fiocos” de 
fibra de vidre i resines epoxi per lligar el mur amb la volta 1 diàmetre de 10 cada 50 cm a portell. / 30. Banda de reforç amb teixit a base de fibra de 
vidre MAPEGRID G220 d’ample 30 cm. / 31. Reblert amb morter a base de calç, amb una altura de 100 cm. 

 
Criteris de reconstrucció / renovació dels sostre de les cobertes de les naus laterals 
Les cobertes planes de les naus laterals, com s’ha comentat, estan formades per sostres unidireccionals de biguetes 
metàl·liques IP220 d’ala estreta amb l’element d’entrebigat resolt amb un taulell ceràmic pla de dues fulles de rajoles. 
 

Aquesta tipologia constructiva habitual de la època i molt comuna per resoldre cobertes no transitables, s’ha corroborat 
que té un envelliment deficient i que en moltes ocasions comporta un risc de col·lapse puntual alt. Aquesta és la situació 
en la que es troben els sostres existents, s’ha pogut verificar que en algunes parts ja ha estat reparat, conservant la 
tipologia, i també s’ha pogut verificar que existeixen entrebigats amb un trencament central. Aquest trencament bé 
associat a la feblesa del sistema constructiu enfront de la flexió produïda per l’ús, en aquest cas només de manteniment, 
l’aigua, la neu i el vent. 
 

Per altra banda s’han verificat els perfils metàl·lics existent (veure justificació adjunta)  
 

Una de les patologies detectades de forma generalitzada a tots els sostres metàl·lics, ha estat el seu grau d’oxidació. S’ha 
verificat que la permeabilitat de la impermeabilització de la coberta ha estat alta i per tant a provocat una acció continua 
de humitats i possibles fuites d’aigua. 
 

Les llums entre suports d’aquests sostres es variable entre els 6.40m la màxima llum a 4,60m els tres trams centrals. 
S’han verificat les tres crugies diferents obtenint un resultat admissible en tant a nivell tensional (ELU) com a nivell de 
deformacions (ELS) per les llums de 4,60m i 5,50 m. La crugia de 6.30m supera la limitacions de deformacions per 
elements de coberta (ELS). 
 

Donada la realitat constructiva d’aquests sostres, les actuacions de reforç i rehabilitació han estat seguint dues línies 
d’actuació que es descriuen a continuació: 
 

• Garantir la estabilitat de les capes constructives situades per sobre de les bigues metàl·liques: 
Per garantir que l’entrebigat mantingui la seva estabilitat, s’ha proposat un reforç sistemàtic amb una capa de 
compressió de formigó, executada per sobre del pla ceràmic existent o substituint-lo de manera sistemàtica, i 
al 100% en aquells trams que presentin trencament en algunes de les seves fulles. 
 

Aquesta capa de formigó armada amb un mallat, es realitzarà després de l’execució dels connectadors 
metàl·lics executats sobre l’ala superior dels perfils existents. 
 

La nova capa de compressió de formigó té dues funcions, consolidar el taulell horitzontal i garantir un bon 
treball a flexió, millorar el comportament del tram de bigues de 6,30m de llum, fent que aquests trams 
compleixin amb els requeriments normatius de ELU i ELS. 

 
 



Projecte de rehabilitació dels sostres dels terrats de l’antiga església de Sant Francesc de Manresa. Fases 1 i 2     7 / 17 

 
Joan Escalé Estrada – Lluís Piqué Sancho, arquitectes 

21. Bigueta d’acer existent a recuperar o substituir segons el seu estat de degradació / 22. Pern de connexió tipus Nelson cada 20 cm, de diàmetre 12 
mm i 81 mm d’alçada, clavat a la bigueta / 23. Solera d’encadellat ceràmic de 4gruix 4 cm. / 24. Capa de compressió de gruix 5 cm, armada amb un 
rodó d’acer corrugat de diàmetre 6 mm cada 15 cm. 
 

• Garantir la durabilitat de les bigues: 
Donat l’estat de conservació dels perfils metàl·lics, que presenten una oxidació elevada, el planteig de 
reforç/substitució de la solera ceràmica així com el reforç de les voltes que conformen el fals sostre de les naus 
laterals, el projecte contempla les següents actuacions a realitzar en els perfils: 
 

i. Revisió dels caps de totes les bigues un cop aixecat el taulell ceràmic. 
ii. Sorrejat o raspat amb raspall de pues d’acer fins assolir una grau de preparació de la superfície tipus 

A Sa1. 
iii. Col·locació dels connectadors tipus “Nelson” o equivalents. 
iv. Aplicació de pintures de protecció per un ambient tipus C2 (categoria de corrosió baixa)  

 
 

DP2. [JUSTIFICACIÓN ARQUITECTÓNICA]. 
 
Criteris de projecte 
L'objectiu ha de ser la racionalització del procés constructiu per tal de provocar la mínima distorsió en el conjunt de 
l'equipament, obtenint una solució que respon als conceptes, als criteris generals que ens hem proposat per 
aquesta intervenció, reivindicant la percepció de l'estructura en els espais, dels ritmes i sistemes, des de la claredat 
constructiva tot donant resposta a les necessitats funcionals i als requeriments normatius. Plantegem la nostra 
intervenció en l'estructura existent cercant la resposta en els mateixos elements construïts, una vegada analitzada 
les parts visibles de la mateixa, es proposa el sanejament dels elements que mantinguin les característiques per 
continuar desenvolupant la seva funció i substituir la resta. El mateix per les voltes que esdevenen de sostremort i 
que suporten el seu propi pes, refent-se les que han patit esfondrament parcial o tal i reforçant les que mantenen la 
seva geometria i estabilitat. També es planteja intervencions puntuals en parts de les façanes per millorar les 
condicions d’estanqueïtat, en uns casos refent el coronament de murs, que a la vegada permet recuperar la 
formalització arquitectònica original, i per altre refent parts del revestiment que actualment presenten un 
accentuat estat de degradació i per altre refent els elements de la barana existent a l’obertura del pati d’illa. 
 

Amb aquest sistema esperem obtenir una millora de les condicions d’aquestes parts de l’edifici on s’intervé en 
l'àmbit de comportament estructural i d’estanqueïtat. 
 

Els acabats que es proposen pels espais interiors i exteriors on s’intervé pretenen ser neutres i recullen el llenguatge 
del conjunt. 
 
 

DP3. [USOS I RELACIÓ DE SUPERFÍCIES]. 
 
 

 
Planta  Àmbit   Superfície  
       

Baixa  Atri    98,00 m2
 

  Nau central    183,81 m2
 

  Altar    86,63 m2
 

  Nau lateral 1    71,78 m2
 

  Nau lateral 2    87,13 m
2
 

  Sala 1    25,60 m2
 

  Sala 2    24,10 m2
 

  Sala 3    32,11 m2
 

  Serveis i dutxes    20,19 m2
 

    

Totals planta baixa     629,35 m2 
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Planta  Àmbit   Superfície  
       

Primera  Sala 1    21,97 m2
 

  Sala 2    14,97 m2
 

  Cor    84,36 m2
 

  Sala 3    20,26 m2
 

  Galeria 1    76,26 m
2
 

  Sala accés coberta    21,52 m
2
 

  Galeria 2    88,35 m2
 

  Annex galeria 2    11,56 m2
 

  Caixa d’escala antiga   25,29 m2
 

    

Totals planta primera     364,54 m2 

 
 

Planta  Àmbit   Superfície  
       

Terrats  Terrat 1    123,00 m
2
 

  Terrat 2    123,00 m
2
 

  Sala escala accés a coberta   11,50 m2
 

  Peça sotacoberta   35,61 m2
 

  Zona de pas    06,10 m2
 

  Sala 1    16,25 m2
 

    

Totals planta terrats     315,46 m2 
 
 

MD 4.3.2  [Relació de superfícies a l’àmbit d’intervenció].  
 

Àmbit     Superfície total d’intervenció 

       

Terrat 1 (façana carrer Campanes)    123,00 m2
 

Terrat 2 (façana a mitgera)    123,00 m
2
 

Coronament 1 (façana carrer Campanes)    28,50 m
2
 

Coronament 2 (façana carrer Sant Francesc esquerra)    12,10 m2
 

Coronament 3 (façana carrer Sant Francesc dreta)    11,80 m2
 

Coronament 4 (façana a mitgera)    02,25 m2
 

    

Totals      300,65 m2 
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COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 

INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 
construcció. 

En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d’elaborar un Pla de 
Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes 
en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l’obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l’execució de l’obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d’obres de les Administracions Públiques 
s’haurà de sotmetre a l’aprovació d’aquesta Administració. 

Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’incidències pel seguiment del Pla. 
Qualsevol anotació feta al Llibre d’incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir 
que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l’obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avis a l’autoritat laboral competent, segons 
model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure el Pla de Seguretat i 
Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra parcialment o totalment, 
comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 
treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

 

PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
L’article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en 
les següents activitats: 
 

a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 
b) L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i  la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 
d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 
necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut 
dels treballadors 
e) La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular si 
es tracta de matèries i substàncies perilloses 
f) La recollida dels materials perillosos utilitzats 
g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes 
h) L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les diferents 
feines o fases del treball 
i) La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o prop de 
l'obra. 
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Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1 L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  amb els següents principis 
generals: 

a) Evitar riscos 
b) Avaluar els riscos que no es puguin evitar 
c) Combatre els riscos a l'origen 
d) Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció dels 
equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del 
mateix a la salut 
e) Tenir en compte l'evolució de la tècnica 
f) Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 
g) Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les condicions de 
treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
h) Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
i) Donar les degudes instruccions als treballadors 

2 L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut en el 
moment d'encomanar les feines 

3 L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut informació 
suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic 

4 L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin 
implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos 
sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures 

5 Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la 
previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte 
d'ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 

IDENTIFICACIÓ DELS  RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  establertes a l'annex IV del Reial 
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i 
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 
feines. S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 
erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d’incendi. Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels 
previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

* MITJANS I MAQUINARIA  
- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitjes, grues...) 

- Riscos derivats del funcionament de grues  

- Caiguda de la càrrega transportada  

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
 

* TREBALLS PREVIS 
- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de materials 
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- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

* ENDERROCS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Fallida de l’estructura 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Acumulació i baixada de runes 

* MOVIMENTS DE TERRES I EXCAVACIONS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Cops i ensopegades  

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

* FONAMENTS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

- Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

- Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d’encofrats 

- Fallides de recalçaments 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

* ESTRUCTURA 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 
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- Ambient excessivament sorollós 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Fallides d’encofrats 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Riscos derivats de l’accés a les plantes 

-         Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 

* RAM DE PALETA 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades  

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Ambient excessivament sorollós 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Caigudes de pals i antenes 

- Bolcada de piles de material 

- Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

* REVESTIMENTS I ACABATS 

- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

- Projecció de partícules durant els treballs 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Contactes amb materials agressius 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Sobre esforços per postures incorrectes 

- Bolcada de piles de material 

-  Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

* INSTAL·LACIONS 

- Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 

- Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 

- Talls i punxades 

- Cops i ensopegades 

- Caiguda de materials, rebots 

- Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

- Contactes elèctrics directes o indirectes 

- Sobreesforços per postures incorrectes 

- Caigudes de pals i antenes 
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RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (Annex II del R.D.1627/1997) 

01 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars característiques de 
l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball 

02 Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels quals la vigilància específica 
de la salut dels treballadors sigui legalment exigible 

03 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de zones controlades o 
vigilades 

04 Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió 

05 Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió 

06 Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis 

07 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 

08 Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

09 Treballs que impliquin l'ús d’explosius 

10 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 

MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més,  s’hauran de mantenir en 
bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra banda els medis de protecció 
hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en 
compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

MESURES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
-  Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra 

-  Senyalització de les zones de perill 

-  Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l’interior de l’obra com en relació amb els vials 
exteriors 

-  Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

-  Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

-  Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents 

-  Els elements de les Instal·lacions han d’estar amb les seves proteccions aïllants 

-  Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 

-  Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació 
del radi d’acció, frenada, blocatge, etc 

-  Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 

-  Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat 

-  Comprovació de l’adequació de les solucions d’execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

-  Comprovació d’apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases 

-  Utilització de paviments antilliscants.  

-  Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

-  Col·locació de xarxat en forats horitzontals 

-  Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

-  Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

-  Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

-  Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
 

MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
-  Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules 

-  Utilització de calçat de seguretat 

-  Utilització de casc homologat 

-  A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per poder 
subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

-  Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

-  Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 

-  Utilització de mandils 

-  Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació. Utilització 
d'equips de subministrament d'aire 
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MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

-  Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís 
protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

-  Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors 

-  Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega 

-  Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 

-  Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els 
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
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NORMATIVA APLICABLE RELACIÓ DE NORMES I REGLAMENTS APLICABLES SEGURETAT I SALUT EN LES 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
RD 1627/1997, 24 de octubre (BOE: 25/10/1997) Transposición de la Directiva 92/57/CE. Modificación por RD 337/2010. 
 

Ley de prevención de riesgos laborales 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE: 10/11/1995) 
 

Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales 
Ley 54/2003, de 12 de diciembre (BOE: 13/12/2003) 
 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materias de 
trabajos temporales en altura. 
RD 2177/2004, de 12 de noviembre (BOE: 13/11/2004) 
 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo 
RD 485/1997, de 14 de abril (BOE: 23/04/1997) 
 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los puestos de trabajo 
RD 486/1997, de 14 de abril (BOE: 24/04/1997) En el capítulo 1 excluye las obras de construcción, pero el RD 1627/97 lo menciona 
en en cuanto a escaleras de mano. Modifica y deroga unos cuántos capítulos del "Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo". (O.09/03/1971) 
 

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción 
Ley 32/2006 (BOE: 19/10/06) 
 

Desarrollo de la Ley reguladora de la subcontratación al sector de la construcción 
RD 1109/2007. Modificación por RD 337/2010. 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y de Salud en las obras de construcción 
Transposición de la Directiva 92/57/CEE 
Deroga el RD 555/86 sobre obligatoriedad de inclusión de Estudio de Seguridad e Higiene en proyectos de edificación y obras 
públicas 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95) 
Prevención de riesgos laborales 

Desarrollo de la Ley a través de las siguientes disposiciones: 

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo 
En el capítulo 1 excluye las obras de construcción pero el RD 1627/1997 lo menciona en en cuanto a escaleras de mano. 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 
dorsolumbares, para los trabajadores - RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo cono equipos que incluyen pantallas de visualización 

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización miedo los trabajadores de los equipos de trabajo 
Transposición de la Directiva 89/655/CEE sobre utilización de los equipos de trabajo 
Modifica y deroga algunos capítulos de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 09/03/1971) 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción 
Modificaciones: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 
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- O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 
Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos Y y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 

- Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 
Correció de errores: BOE: 17/10/70 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene 
Corrección de errores: BOE: 31/10/86 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de accidentas de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitación 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 

Reglamento de aparatos elevadores para obras 
Modificación: O. de 7 de *marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Intrucción Técnica Complementaría MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a grúas-torre 
desmontables para obras 
Modificación: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo 

- O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 y 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el *trabajo 
Corrección de errores: BOE: 06/04/71 
Modificación: BOE: 02/11/89 
Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 y RD 
1215/1997 

- O. de 12 de enero de 1998 (DOG: 27/01/98) 
Se aprueba el modelo de Libro de Incidencias en obras de construcción 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de protección personal de trabajadores 

- R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectoras auditivos 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: *Pantallas para *soldadores 
Modificación: BOE: 24/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
Modificación: BOE: 25/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos mecánicos 
Modificación: BOE: 27/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
Modificación: BOE: 28/10/75  
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias respiratorias. Normas comunes *y 
adaptadores faciales 
Modificación: BOE: 29/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros mecánicos 
Modificación: BOE: 30/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias respiratorias: mascarillas 
autofiltrantes 
Modificación: BOE: 31/10/75 
- R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias respiratorias: filtros químicos y 
mixtos contra amoníaco 
Modificación: BOE: 01/11/75 

- Normativa d’àmbit local (ordenances municipals) 
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PR. [PRESSUPOST]. 

 
 
Fase 1 

Capítol Descripció Import % respecte total Seguretat 

     

P01A Instal·lacions provisionals d’obra 297,88 € 28,37 %  
    

P01B Senyalitzacions 160,02 € 15,24 %  
    

P01C Proteccions personals 124,32 € 11,84 %  
    

P01D Proteccions col·lectives 363,93 € 34,66 %  
    

P01E Mà d’obra seguretat 103,84 € 9,89 %  
    

TOTAL PER CAPÍTOLS 1050,00 € 100 %  
 
 

Fase 2 
Capítol Descripció Import % respecte total Seguretat 

     

P01A Instal·lacions provisionals d’obra 312,07 € 28,37 %  
    

P01B Senyalitzacions 167,64 € 15,24 %  
    

P01C Proteccions personals 130,24 € 11,84 %  
    

P01D Proteccions col·lectives 381,26 € 34,66 %  
    

P01E Mà d’obra seguretat 108,79 € 9,89 %  
    

TOTAL PER CAPÍTOLS 1100,00 € 100 %  
 
 
 

Fase Referència Capítol d’obra Import  % respecte fase 

      

Fase 1 01.04 Seguretat i salut 1050,00 €  1,01 % 
       

Fase 2 02.04 Seguretat i salut 1100,00 €  1,02 % 
      

TOTAL PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT - FASES 1 i 2 1,150,00 €  2,03 % 
 
 
 

El pressupost de l’Estudi de Seguretat i Condicions de Salut en el treball puja a MIL CENT CINQUANTA Euros (1.150 
€), que representa un 2,03 % sobre el pressupost d’execució material de l’obra. 
 
 
 

Navarcles - Manresa, maig del 2020 

                                                                           
 

    Joan Escalé Estrada                                              Lluís Piqué Sancho 
      arquitecte col·legiat nº 24849/5                         arquitecte col·legiat nº 25871/7 
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