
B011 NEUTRES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, et.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretensat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, tret
del cas que es facin estudis especials.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents de
la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes aquestes
característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234)	>= 5
- Total de substancies dissoltes (UNE 7-130)	<= 15 g/l
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 7-131)
- En cas d'utilitzar-se ciment SR	<= 5 g/l
- En la resta de casos	<= 1 g/l
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7-178)
- Formigó pretesat	<= 1 g/l
- Formigó armat	<= 3 g/l
- Formigó en massa amb armadura de fissuració	<= 3 g/l
- Hidrats de carboni (UNE 7-132)	0
- Substancies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235)	<= 15 g/l
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat	<= 0,2% pes de ciment
- Armat	<= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració	<= 0,4% pes de ciment
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo."

B031 SORRES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques o marbres blancs i durs.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la D.F.
No ha de tenir argiles, margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables	0%
Contingut de matèria orgànica (UNE 7-082)	Baix o nul
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre	0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE_EN 933-2)	<= 4 mm
Terrossos d'argila (UNE 7-133)	<= 1% en pes
Partícules toves (UNE 7-134)	0%
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura
en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244)	<= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3
i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1)	<= 0,4% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507-1/2)	Nul.la
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3
i referits al granulat sec (UNE_EN 1744-1)	<= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE 83-124 EXP)
- Formigó armat o en massa
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amb armadures de fissuració	<= 0,05% en pes
- Formigó pretensat	<= 0,03% en pes
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat	<= 0,2% pes de ciment
- Armat	<= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració	<= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE 7-136):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic	<= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic	<= 15%
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut
- Granulat arrodonit	<= 1% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcàri	<= 1% 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 obras en ambients I, IIa,b
o cap classe específica d'exposició	>= 75
- Resta de casos	>= 80
Friabilitat (UNE 83-115)	<= 40
Absorció d'aigua (UNE 83-133 i UNE 83-134)	<= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE_EN 933-2):
- Granulat gruixut
- Granulat arrodonit	<= 1% en pes
- Granulat fí
- Granulat arrodonit	<= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari
per a obres sotmeses a exposició
IIIa,b,c,IV o alguna classe específica d'exposició	<= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari
per a obres sotmeses a exposició
I,IIa,b o cap classe específica d'exposició	<= 15% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83-130):
- Per a obres sotmeses a exposició
I,IIa,b o cap classe específica d'exposició	<= 0,6% en pes
- Resta de casos	<= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls	<= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials	<= 2%
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a
disposició de la Direcció d'Obra en el que hi constarán com a mínim les dades següents:
- Nom del subministrador
- Numero de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Tipus de granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Denominació del granulat(d/D)
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- Identificació del lloc de subministrament
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
t de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo."
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B033 GRAVES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
- Confecció de formigons
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
- Material per a drenatges
- Material per a paviments
El seu origen pot ser:
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques
- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construcció
Els granulats naturals poden ser:
- De pedra granítica
- De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els
següents:
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó
- Granulats reciclats provinents de formigó
- Granulats reciclats mixtes
- Granulats reciclats prioritariament naturals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents
de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, sílice
amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la D.F.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim	98% retingut tamís 4 (UNE_EN 933-2)
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en
pes.
Contingut de maó + morters + formigons	>= 90% en pes
Contingut d'elements metàl.lics	Nul
Ús admissible	Reblerts per a drenatges
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó	> 95%
Contingut d'elements metàl.lics	Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons de resistencia característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o IIb
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements
massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica	<= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter	>= 95% en pes
Contingut d'elements metàl.lics	Nul
Ús admissible:
- Drenatges
- Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de
formigó.
Ús admissible:
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
- Per a confecció de formigons
- Per a drens
- Per a paviments
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables	Nul
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Contingut de compostos fèrrics	Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Si el formigó porta armadures, la grandària màxima del granulat és el valor més petit dels següents:
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat)
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º
(amb la direcció de formigonat)
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
- Lloses superiors de sostres, on la grandària màxima del granulat serà menor que el 0,4 del gruix
mínim
- Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït
(sostres encofrats a una sola cara), on la grandaria màxima del granulat serà menor que 0,33 del
gruix mínim
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2):
- Per a graves calcàries	<= 2% en pes
- Per a graves granítiques	<= 1% en pes
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals	< 3%
- Per a granulats reciclats mixtos	< 5%
Coeficient de forma per a granulats naturals o reciclats
de formigó o prioritariament naturals (UNE 7-238)	>= 0,20
Terrossos d'argila (UNE 7-133)	<= 0,25% en pes
Partícules toves (UNE 7-134)	<= 5% en pes
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2):
i que sura en un líquid de pes específic 2 g/cm3 (UNE 7-244)	<= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1):
- Granulats reciclats mixtos	< 1% en pes
- Altres granulats	<= 0,4% en pes
Sulfats soubles en àcids, expressats en SO3 i
referits a granulat sec (UNE_EN 1744-1)	<= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE 83-124 EX):
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració	<= 0,05% en pes
- Formigó pretensat	<= 0,03% en pes
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat	<= 0,2% pes del ciment
- Armat	<= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració	<= 0,4% pes del ciment
Contingut de pirites o d'altres sulfurs	0%
Contingut de ió Cl-:
- Granulats reciclats mixtos	< 0,06%
Contingut de matèria orgànica per a granulats naturals
o reciclats prioritariament naturals (UNE 7-082)	Baix o nul
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos	< 0,5%
- Altres granulats	Nul
Contingut de restes d'asfalt:
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó	< 0,5%
- Altres granulats	Nul
Reactivitat:
- Àlcali-sílci o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o
Métode accelerat UNE 146-508 EX)	Nul·la
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2)	Nul·la
Estabilitat (UNE 7-136):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic	<= 12%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic	<= 18%
Absorció d'aigua:
- Granulats naturals (UNE 83-133 i UNE 83-134)	< 5%
- Granulats reciclats provinents de formigó	< 10%
- Granulats reciclats mixtos	< 18%
- Granulats reciclats prioritariament naturals	< 5%
GRAVA PER A DRENATGES:
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat
pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada
explícitament per la D.F. segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de
drenatge.
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" NLT 149)	<= 40
Equivalent de sorra	> 30
Si s'utilitza granulats reciclats caldrà comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE
103-502).
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT:
Cada càrrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a
disposició de la Direcció d'Obra en el que hi constarán com a mínim les dades següents:
- Nom del subministrador
- Numero de sèrie del full de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
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- Nom del peticionari
- Tipus de granulat
- Quantitat de granulat subministrat
- Denominació del granulat(d/D)
- Identificació del lloc de subministrament
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi
el compliment de les especificacions establertes a l'art.28.3 de la norma EHE.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
t de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
GRAVA PER A DRENATGES:
5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenajes."
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenajes superficiales."

B035 PALETS DE RIERA

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Palet de riera procedent de roques dures i sense porus.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No s'ha de descompondre per l'acció dels agents climatològics.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida.
No ha de tenir argiles, margues o d'altres materials estranys.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
t de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B051 CIMENTS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
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-97 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calç (CAC/R)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir
un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, al
final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat de volum
a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Els components han de complir els requisists especificats en el capítol 4 de la norma UNE 80-301.
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS COMUNS
Relació entre denominació i designació dels ciments segons el tipus:
+------------------------------------------------------+
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escória           ¦  CEM II/A-S  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
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¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland calcàri               ¦  CEM II/A-L  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment de forn alt                    ¦  CEM III/A   ¦
¦                                       ¦  CEM III/B   ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦
+------------------------------------------------------+
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES:
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador
d'adormiment ni els additius):
+---------------------------------------------------------+
¦Designació ¦   K   ¦   S   ¦   D   ¦   P   ¦   V   ¦   L ¦
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦
¦ CEM I     ¦95-100 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   - ¦
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦
¦CEM II/A-S ¦ 80-94 ¦  6-20 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   - ¦
¦CEM II/B-S ¦ 65-79 ¦ 21-35 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   - ¦
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦
¦CEM II/A-D ¦ 90-94 ¦   -   ¦  6-10 ¦   -   ¦   -   ¦   - ¦
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦
¦CEM II/A-P ¦ 80-94 ¦   -   ¦   -   ¦  6-20 ¦   -   ¦   - ¦
¦CEM II/B-P ¦ 65-79 ¦   -   ¦   -   ¦ 21-35 ¦   -   ¦   - ¦
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦
¦CEM II/A-V ¦ 80-94 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦  6-20 ¦   - ¦
¦CEM II/B-V ¦ 65-79 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦ 21-35 ¦   - ¦
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦
¦CEM II/A-L ¦ 80-94 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦ 6-20¦
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦
¦CEM II/A-M ¦ 80-94 ¦  6-20 ¦          6-20               ¦
¦CEM II/B-M ¦ 65-79 ¦ 21-35 ¦         21-35               ¦
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦
¦CEM III/A  ¦ 35-64 ¦ 36-65 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   - ¦
¦CEM III/B  ¦ 20-34 ¦ 66-80 ¦   -   ¦   -   ¦   -   ¦   - ¦
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦
¦CEM IV/A   ¦ 65-89 ¦   -   ¦         11-35         ¦   - ¦
¦CEM IV/B   ¦ 45-64 ¦   -   ¦         36-55         ¦   - ¦
¦-----------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-----¦
¦ CEM V/A   ¦ 40-64 ¦ 18-30 ¦   -   ¦    18-30      ¦   - ¦
+---------------------------------------------------------+
(K=Clinker, S=Escoria siderúrgica, D=Fum de sílice, P=Putzolana natural, V=Cendres volants, L=Filler
calcàri)
Percentatge en massa del fum de sílice	<= 10%
Percentatge en massa de component calcàri	<= 20%
Percentatge en massa de components addicionals
("filler" o algún dels components principals que no siguin
específics del seu tipus)	<= 5%
Percentatge en massa d'additius 	 <= 1%
CARACTERÍSTIQUES MECÀNIQUES I FÍSIQUES:
Resistència a compressió en N/mm2 (UNE-EN 196-1):
+-------------------------------------------------------------+
¦Classe Resistent ¦ Resistència inicial ¦ Resistència normal  ¦
¦                 ¦---------------------¦---------------------¦
¦                 ¦  2 dies  ¦  7 dies  ¦      28 dies        ¦
¦-----------------¦----------¦----------¦---------------------¦
¦   32,5          ¦    -     ¦ >= 16,0  ¦ >= 32,5 ¦ <= 52,5   ¦
¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦-----------¦
¦   32,5 R        ¦ >= 13,5  ¦     -    ¦ >= 32,5 ¦ <= 52,5   ¦
¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦-----------¦
¦   42,5          ¦ >= 13,5  ¦     -    ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5   ¦
¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦-----------¦
¦   42,5 R        ¦ >= 20,0  ¦     -    ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5   ¦
¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦-----------¦
¦   52,5          ¦ >= 20,0  ¦     -    ¦ >= 52,5 ¦    -      ¦
¦-----------------¦----------¦----------¦---------¦-----------¦
¦   52,5 R        ¦ >= 30,0  ¦     -    ¦ >= 52,5 ¦    -      ¦
+-------------------------------------------------------------+
(R=Alta resistència inicial)
Temps d'adormiment (UNE-EN 196-3):
- Inici:
- Classe 32,5 i 42,5	>= 60 min
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- Classe 52,5	>= 45 min
- Final	<= 12 h
Expansió (UNE-EN 196-3)	<= 10 mm
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES:
Contingut de clorurs (UNE 80-217)	<= 0,1%
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa) (UNE-EN 196-2):
+------------------------------------------------------------------------+
¦Tipus    ¦ Pèrdua per ¦ Residu   ¦   Contingut en sulfats (SO3)         ¦
¦         ¦ calcinació ¦insoluble ¦                                      ¦
¦---------¦------------¦----------¦--------------------------------------¦
¦Classe   ¦            ¦          ¦ 32,5-32,5R-42,5R ¦ 42,5R-52,5-52,5R  ¦
¦---------¦------------¦----------¦------------------¦-------------------¦
¦ CEM I   ¦  <= 5,00   ¦ <= 5,00  ¦     <= 3,50      ¦   <= 4,0          ¦
¦---------¦------------¦----------¦------------------¦-------------------¦
¦ CEM II  ¦     -      ¦    -     ¦     <= 3,50      ¦   <= 4,0          ¦
¦---------¦------------¦----------¦------------------¦-------------------¦
¦ CEM III ¦  <= 5,00   ¦ <= 5,00  ¦     <= 4,00      ¦   <= 4,0          ¦
¦---------¦------------¦----------¦------------------¦-------------------¦
¦ CEM IV  ¦     -      ¦    -     ¦     <= 3,50      ¦   <= 4,0          ¦
¦---------¦------------¦----------¦------------------¦-------------------¦
¦ CEM V   ¦     -      ¦    -     ¦     <= 3,50      ¦   <= 4,0          ¦
+------------------------------------------------------------------------+
El ciment putzolànic CEM IV ha de complir l'assaig de putzolanicitat (UNE-EN 196-5).
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES DELS CIMENTS D'ALUMINAT DE CALç:
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Clinker	100%
Resistència a la compressió:
- A les 6 h	>= 20 N/mm2
- A les 24 h	>= 40 N/mm2
Temps d'adormiment:
- Inici	>= 60 min
- Final	<= 12 h
Composició química (% en massa):
- Alúmina (Al2O3)	>= 36 - <= 55
- Sulfurs (S=)	<= 0,10
- Clorurs (Cl-)	<= 0,10
- Àlcalis	<= 0,40
- Sulfats (SO3)	<= 0,50
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS BLANCS:
Índex de blancor (UNE 80-117)	>= 75%
Percentatge en massa dels components principals dels ciments (no es consideren el regulador
d'adormiment ni els additius):
+------------------------------------------------------------+
¦Denominació              ¦ Tipus  ¦  Clinker  ¦  Addicions  ¦
¦-------------------------¦--------¦-----------¦-------------¦
¦Ciment pòrtland blanc    ¦  BL I  ¦ 95 - 100  ¦    0 - 5    ¦
¦-------------------------¦--------¦-----------¦-------------¦
¦Ciment pòrtland blanc    ¦  BL II ¦ 75 - 94   ¦    6 - 25   ¦
¦amb addicions            ¦        ¦           ¦             ¦
¦-------------------------¦--------¦-----------¦-------------¦
¦Ciment pòrtland blanc    ¦  BL V  ¦ 40 - 74   ¦   26 - 60   ¦
¦per a enrajolats         ¦        ¦           ¦             ¦
+------------------------------------------------------------+
Resistència a compressió N/mm2:
+--------------------------------------------------------+
¦   Classe   ¦ Resistència inicial ¦ Resistència normal  ¦
¦ Resistent  ¦      a 2 dies       ¦     a 28 dies       ¦
¦------------¦---------------------¦---------------------¦
¦    22,5    ¦          -          ¦ >= 22,5 ¦ <= 42,5   ¦
¦------------¦---------------------¦---------¦-----------¦
¦    42,5    ¦       >= 13,5       ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5   ¦
¦------------¦---------------------¦---------¦-----------¦
¦    42,5 R  ¦       >= 20,0       ¦ >= 42,5 ¦ <= 62,5   ¦
¦------------¦---------------------¦---------¦-----------¦
¦    52,5    ¦       >= 20,0       ¦ >= 52,5 ¦     -     ¦
+--------------------------------------------------------+
(R=Alta resistència inicial)
Temps d'adormiment:
- Inici:
- Classe 22,5	>= 60 min
- Classe 42,5 i 52,5	>= 45 min
- Final	<= 12 h
Expansió (UNE-EN 196-3)	<= 10 mm
CARACTERÍSTIQUES QUÍMIQUES:
Contingut de clorurs (UNE 80-217)	<= 0,1%
Característiques químiques en funció del tipus de ciment (% en massa):
+--------------------------------------------------+
¦Tipus  ¦  Pèrdua per ¦  Residu  ¦  Contingut en   ¦
¦       ¦ calcinació  ¦ insoluble¦  sulfats (SO3)  ¦
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¦-------¦-------------¦----------¦-----------------¦
¦ BL I  ¦   <= 5,00   ¦  <= 5,00 ¦    <= 4,5       ¦
¦ BL II ¦      -      ¦     -    ¦    <= 4,0       ¦
¦ BL V  ¦      -      ¦     -    ¦    <= 3,5       ¦
+--------------------------------------------------+
CARACTERÍSTIQUES DELS CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
Prescripcions addicionals respecte als components (%)
+--------------------------------------------------------+
¦    Tipus          ¦        C3A        ¦    C3A + C4AF  ¦
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦
¦    CEM I          ¦      <= 5,0       ¦     <= 22,0    ¦
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦
¦    CEM II         ¦      <= 8,0       ¦     <= 25,0    ¦
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦
¦   CEM III/A       ¦     <= 10,0       ¦     <= 25,0    ¦
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦
¦   CEM III/B       ¦       (1)         ¦        (1)     ¦
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦
¦   CEM IV/A        ¦      <= 8,0       ¦     <= 25,0    ¦
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦
¦   CEM IV/B        ¦     <= 10,0       ¦     <= 25,0    ¦
¦-------------------¦-------------------¦----------------¦
¦   CEM V/A         ¦     <= 10,0       ¦     <= 25,0    ¦
+--------------------------------------------------------+
(1) El ciment CEM III/B sempre es resistent a l'aigua de mar.
C3A i C4AF es determinarà segons UNE 80-304.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
El fabricant ha de lliurar un full de característiques del ciment on s'indiqui la classe i
proporcions nominals de tots els seus components.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Designació i denominació del ciment
- Referència de la comanda
- Referència del certificat de conformitat o de la marca de qualitat equivalent
Si el ciment es subministra en sacs, als sacs hi ha de figurar les següents dades:
- Pes net
- Designació i denominació del ciment
- Nom del fabricant o marca comercial
- Restriccions d'utilització
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, 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
t de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RC-97 Real Decreto 776/1997, de 30 de mayo, por el que se aprueba la instrucción para la recepción
de cementos (RC-97).
UNE 80-301-96 Cementos. Cementos comunes. Composición, especificaciones y criterios de conformidad.

B052 GUIXOS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
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.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a
normes segons l'ordre 14-1-1991.
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Característiques químiques:
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+-----------------------------------------------+
¦ Característiques  ¦          TIPUS            ¦
¦                   ¦---------------------------¦
¦     químiques     ¦   YG   ¦   YF   ¦   E-30  ¦
¦-------------------¦--------¦--------¦---------¦
¦ Aigua combinada   ¦  <= 6% ¦  <= 6% ¦  <= 7%  ¦
¦-------------------¦--------¦--------¦---------¦
¦ Índex de puresa   ¦        ¦        ¦         ¦
¦ (contingut teòric ¦ >= 75% ¦ >= 80% ¦ >= 90%  ¦
¦  total en sulfat  ¦        ¦        ¦         ¦
¦  de calç i aigua) ¦        ¦        ¦         ¦
¦-------------------¦--------¦--------¦---------¦
¦ Sulfat càlcic     ¦    -   ¦    -   ¦ >= 85%  ¦
¦ semihidratat      ¦        ¦        ¦         ¦
¦-------------------¦--------¦--------¦---------¦
¦     pH            ¦  >= 6  ¦  >= 6  ¦  >= 6   ¦
+-----------------------------------------------+
Finura de la mòlta:
+-------------------------------------------+
¦   FINURA DE   ¦          TIPUS            ¦
¦               ¦---------------------------¦
¦    LA MÒLTA   ¦   YG   ¦   YF   ¦   E-30  ¦
¦---------------¦--------¦--------¦---------¦
¦ Rotació tamís ¦   -    ¦   -    ¦  <= 0%  ¦
¦ 0,8 UNE 7-050 ¦        ¦        ¦         ¦
¦---------------¦--------¦--------¦---------¦
¦ Rotació tamís ¦ <= 50% ¦<= 15%  ¦= 5%     ¦
¦ 0,2 UNE 7-050 ¦        ¦        ¦         ¦
+-------------------------------------------+
Resistència mecànica a flexotracció:
- Guix YG	>= 20 kp/cm2
- Guix YF	>= 25 kp/cm2
- Escaiola E-30 o E-30/L	>= 30 kp/cm2
Temps en passar d'estat líquid a plàstic:
- Guix YG, YF, escaiola E-30	<= 8 minuts
- Escaiola E-30/L	<= 20 minuts
Duració de l'estat plàstic:
- Guix YG, YF, escaiola E-30	>= 10 minuts
- Escaiola E-30/L	>= 30 minuts
Les característiques anteriors s'han de determinar d'acord amb allò que es descriu en la RY-85.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Al sac hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació d'acord amb la norma RY-85
- Pes net
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
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RY-85 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las Obras de
Construcción."

B053 CALÇS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, composada principalment per òxids o
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici,
ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç amarada en pasta CL 90 per a construcció
- Calç aèria CL 90 per a construcció
- Calç aèria per a estabilització d'esplanades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Si és amarada en pasta, ha d'estar apagada i barrejada amb aigua, amb la quantitat justa per obtenir
una pasta de consistència adequada a l'us a la que es destini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ AÈRIA CL 90 PER A CONSTRUCCIÓ:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Contingut de CaO + MgO (UNE-EN 459-2)	>= 90% en pes
Contingut de MgO (UNE-EN 459-2)	<= 5% en pes
Contingut de SO3 (UNE-EN 459-2)	<= 2% en pes
Contingut de CO2 (UNE-EN 459-2)	<= 4% en pes
Finura de la mòlta per a calç en pols (UNE-EN 459-2)
- Material retingut al tamís 0,09 mm	<= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm	<= 2%
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Estabilitat de volum (UNE-EN 459-2)
- Pastes amarades	Passa
- Altres calçs:
- Mètode de referència	<= 20
- Mètode alternatiu	<= 2
Densitat aparent per a calç
en pols (UNE-EN 459-2) Da	0,3 <= Da <= 0,6 kg/dm3
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2) (h):
- Pastes amarades	45% < h < 70%
- Altres calçs	<= 2%
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES:
Contingut de CaO + MgO	>= 90%
Contingut de CO2	<= 5%
Composició:
- Calç tipus I	Calç viva d'alt contingut en calci o dolomítoques en gra
- Calç tipus II	Calç amarada o hidratada
Finura de la mòlta, mesurats els rebuigs acumulats màxims, referits al pes sec:
- Calç tipus I i II (tamís UNE 0,2 mm)	<= 10%
- Calç tipus I (tamís UNE 6,3 mm)	<= 0,0%
Reactivitat calç tipus I amb MgO (UNE 80-502):
+---------------------------------------------------+
¦ Tipus de calç   ¦ Temperatura ¦ Temps de reacció  ¦
¦-----------------¦-------------¦-------------------¦
¦ Calç viva       ¦   >= 60°C   ¦   <= 25 min       ¦
¦-----------------¦-------------¦-------------------¦
¦ Calç dolomítica ¦   >= 50°C   ¦   <= 25 min       ¦
+---------------------------------------------------+

Contingut de MgO	<= 10%
Si el contingut de MgO superès el 7% s'hauria de determinar la estabilitat de volum (UNE_EN 459-2) i
el resultat haurà de complir les condicions per a qualificar-lo com a "passa" en la UNE_ENV 459-1.
Aigua lliure (humitat) (UNE-EN 459-2):
- Calç tipus II	<= 2%
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves
característiques.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
A l'envàs hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació d'acord amb les normes UNE 80-502 i UNE_EN 459-1
- Pes net
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
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
CALÇ PER A CONSTRUCCIÓ:
UNE_ENV 459-1 1996 EXP "Cales para construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios
de conformidad."
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ D'ESPLANADES:
RCA-92 "Instrucción para la recepción de cales en obras de estabilización de suelos."
UNE 80-502-97 "Cales vivas o hidratadas utilizadas en la estabilización de suelos."

B055 LLIGANTS HIDROCARBONATS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3/75.
S'han considerat els tipus següents:
- Emulsions bituminoses:
- Aniònica
- Catiònica
- Polimèrica
- Betum asfàltic
- Betum fluidificat per a regs d'emprimació:
- Betum fluxat
- Quitrà
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant
hidrocarbonat en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.
El betum asfàltic és un lligant hidrocarbonat sòlid o viscós preparat a partir d'hidrocarburs
naturals, per destilació, oxigenació o "cracking
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El betum fluidificat i el betum fluxat són lligants hidrocarbonats obtinguts per la incorporació, a
un betum asfàltic, de fraccions líquides, més o menys volàtils, procedents de la destilació del
petroli i del quitrà respectivament.
El quitrà és un lligant hidrocarbonat de viscositat variable, preparat a partir del residu brut
obtingut a la destilació destructiva del carbó a altes temperatures.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic
emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la.
Tamisatge retingut al tamís 0,08 UNE (NLT-142)	<= 0,10%
Demulsibilitat (NLT 141) per a tipus EAR	>= 60%
Càrrega de partícules (NLT 194)	Negativa
Assaig amb el residu de destilació:
- Ductilitat (NLT 126)	>= 40 cm
- Solubilitat (NLT 130)	>= 97,5%
Característiques físiques de les emulsions bituminoses aniòniques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦CARACTERÍSTIQUES ¦            TIPUS EMULSIÓ                      ¦
¦                 ¦-----------------------------------------------¦
¦                 ¦EAR 1 ¦EAR 2 ¦ EAM  ¦EAL 1 ¦EAL 2 ¦  EAI       ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------------¦
¦Viscositat       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦            ¦
¦Saybolt          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦            ¦
¦(NLT 134)        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦            ¦
¦UNIVERSAL a 25°C ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦  -   ¦ -    ¦   -        ¦
¦FUROL a 25°C     ¦<=50s ¦>=50s ¦>=40s ¦<=100s¦<=50s ¦ <=50s      ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------------¦
¦Contingut d'aigua¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦            ¦
¦(NLT 137)        ¦<=40% ¦<=35% ¦<=40% ¦<=45% ¦<=40% ¦ <=50%      ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------------¦
¦Betum asfàltic   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦            ¦
¦residual         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦            ¦
¦(NLT 139)        ¦>=60% ¦>=65% ¦>=57% ¦>=55% ¦>=60% ¦ >=40%      ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------------¦
¦Fluidificant per ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦            ¦
¦destilació       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦            ¦
¦(NLT 139)        ¦ 0%   ¦ 0%   ¦<=10% ¦ <=8% ¦ <=1% ¦ 5<=F<=15%  ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------------¦
¦Sedimentació a 7 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦            ¦
¦dies (NLT 140)   ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦ <=5% ¦  <=10%     ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------------¦
¦ASSAIGS AMB EL   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦            ¦
¦RESIDU DE DESTI- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦200<=       ¦
¦LACIÓ:           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦            ¦
¦Penetració (P)   ¦P<=   ¦P<==   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=         ¦
¦(NLT 124)        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦            ¦
¦0,1 mm           ¦200   ¦200   ¦250   ¦200   ¦200   ¦300         ¦
+-----------------------------------------------------------------+
EMULSIÓ BITUMINOSA ANIÒNICA EAL 2 O EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA ECL 2:
Barreja amb ciment (NLT 144)	<= 2%
En cas de no complir amb aquesta especificació, podran ser acceptades per la D.F. previa comprovació
de la seva idoneïtat per a l'ús al que estan destinades.
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic
emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la.
Tamissatge retingut al tamís 0,8 UNE (NLT 142)	<= 0,10%
Càrrega de partícules (NLT 141)	Positiva
Assaig amb el residu de destilació:
- Ductilitat (NLT 126)	>= 40 cm
- Solubilitat (NLT 130)	>= 97,5%
Característiques físiques de les emulsions bituminoses catiòniques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦CARACTERÍSTIQUES ¦              TIPUS EMULSIÓ                    ¦
¦                 ¦-----------------------------------------------¦
¦                 ¦ECR 1 ¦ECR 2 ¦ECR 3 ¦ ECM ¦ECL 1 ¦ECL 2¦ECI    ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦-------¦
¦Viscositat       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
¦Saybolt          ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
¦(NLT 138)        ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
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¦UNIVERSAL a 25°C ¦  _   ¦  _   ¦  _   ¦  _  ¦  _   ¦  _  ¦ _     ¦
¦FUROL 25°C       ¦<=50s ¦  _   ¦  _   ¦  _  ¦<=100s¦<=50s¦<=50s  ¦
¦FUROL 50°C       ¦   _  ¦>=20s ¦>=40s ¦>=20s¦  _   ¦  _  ¦ _     ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦-------¦
¦Contingut d'aigua¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
¦(NLT 137)        ¦<=43% ¦<=37% ¦<=32% ¦<=35%¦ <=45%¦<=40%¦<=50%  ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦-------¦
¦Betum asfàltic   ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
¦residual         ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
¦(NLT 139)        ¦>=57% ¦>=63% ¦>=67% ¦>=59%¦>=55% ¦>=60%¦>=40%  ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦-------¦
¦Fluidificant per ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦10<=F  ¦
¦destilació       ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
¦(NLT 139)        ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=2%  ¦<=12%¦ <=10%¦  1% ¦<=20%  ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦-------¦
¦Sedimentació a 7 ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
¦dies (NLT 140)   ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=5%  ¦<=5% ¦<=5%  ¦<=10%¦<=10%  ¦
¦-----------------¦------¦------¦------¦-----¦------¦-----¦-------¦
¦ASSAIG AMB EL    ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
¦RESIDU DE DESTI- ¦130<= ¦130<= ¦130<= ¦130<=¦130<= ¦130<=¦200<=  ¦
¦LACIÓ:           ¦      ¦     ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
¦Penetració (P)   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=   ¦P<=  ¦ P<=  ¦ P<= ¦  P<=  ¦
¦(NLT 124)        ¦      ¦      ¦      ¦     ¦      ¦     ¦       ¦
¦0,1 mm           ¦200   ¦200   ¦200   ¦250  ¦ 200  ¦ 200 ¦  300  ¦
+-----------------------------------------------------------------+
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:
Cal que tingui un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic
emulsionat.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
No ha de sedimentar-se durant l'emmagatzematge. Cal agitar-la moderadament abans d'emmagatzemar-la.
Característiques de l'emulsió:
- Densitat relativa a 25°C	0,98 - 1,10 g/cm3
- Contingut d'aigua	40 - 55%
Residu de destil.lació en pes	45 - 60%
Contingut de cendres	5 - 30%
Enduriment	<= 24h
Característiques del residu sec:
- Escalfament a 100°C	No hi haurà guerxaments,
degoteig ni formació de bombolles
- Flexibilitat a 0°C	No hi haurà clivellaments,
escates ni pèrdua d'adhesivitat
- Assaig enfront de la flama directa	S'ha de carbonitzar sense fluir
- Resistència a l'aigua	No s'han de formar bombolles
ni reemulsificació
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la UNE 104-281.
BETUM ASFÀLTIC:
Cal que tingui un aspecte homogeni, així com una absència quasi absoluta d'aigua, de manera que no
formi escuma al escalfar-lo a la temperatura d'ús.
Ha de tenir una temperatura homogènia, ésser consistent i viscós, i flexible a baixes temperatures.
Tanmateix ha de ser adherent amb les superfícies minerals dels granulats, siguin seques o humides.
Índex de penetració (NLT 181)	>= -1
<= +1
Solubilitat (NLT 130)	>= 99,5%
Contingut d'aigua (NLT 123)	<= 0,2%
Característiques físiques del betum original:
+----------------------------------------------------------+
¦      CARACTERÍSTIQUES DEL      ¦       TIPUS BETUM       ¦
¦                                ¦-------------------------¦
¦         BETUM ORIGINAL         ¦  B 60/70   ¦  B 80/100  ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Penetració (25°C, 100 g, 5 sg) ¦  >= 6 mm   ¦  >= 8 mm   ¦
¦ (NLT 124)                      ¦  <= 7 mm   ¦  <= 10 mm  ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Punt de reblaniment (A i B)    ¦  >= 48°C   ¦  >= 45°C   ¦
¦ (NLT 125)                      ¦  <= 57°C   ¦  <= 53°C   ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Punt de fragilitat Fraass      ¦            ¦            ¦
¦ (NLT 182)                      ¦  <= -8°C   ¦ <= -10°C   ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   ¦            ¦            ¦
¦ (NLT 126)                      ¦  >= 90 cm  ¦ >= 100 cm  ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Punt d'inflamació v/a          ¦            ¦            ¦
¦ (NLT 127)                      ¦  >= 235°C  ¦ >= 235°C   ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Densitat relativa 25°C/25°C    ¦            ¦            ¦
¦ (NLT 122)                      ¦     1      ¦    1       ¦
+----------------------------------------------------------+
Característiques físiques del residu de pel.lícula fina:
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+----------------------------------------------------------+
¦      CARACTERÍSTIQUES DEL      ¦       TIPUS BETUM       ¦
¦      RESIDU DE PEL.LÍCULA      ¦-------------------------¦
¦             FINA               ¦  B 60/70   ¦  B 80/100  ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Variació de massa              ¦            ¦            ¦
¦ (NLT 185)                      ¦  <= 0,8%   ¦  <= 1,0%   ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Penetració (25°C, 100 g, 5 s)  ¦            ¦            ¦
¦ % penetr. orig. (NLT 124)      ¦  >= 50%    ¦  >= 45%    ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Augment del punt de reblaniment¦            ¦            ¦
¦ (A i B) (NLT 125)              ¦  <= 9°C    ¦ <= 10°C    ¦
¦--------------------------------¦------------¦------------¦
¦ Ductilitat (5 cm/min) a 25°C   ¦            ¦            ¦
¦ (NLT 126)                      ¦  >= 50 cm  ¦ >= 75 cm   ¦
+----------------------------------------------------------+
BETUM FLUIDIFICAT PER A REGS D'IMPRIMACIÓ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
No ha de tenir símptomes de coagulació.
La denominació del tipus de betum fluidificat per a regs d'emprimació serà FM-100.
Característiques físiques del betum fluidificat:
- Punt d'inflamació (NLT 136)	>=38ºC
- Viscositat Saybolt-Furol (NLT 133)	75>=V>=150
- Destilació (NLT 134) 225ºC	<=25%
260ºC	40%<=D<=70%
316ºC	75%<=R<=93%
Residus de la destilació a 360ºC	50%<=R<=60%
Contingut d'aigua en volum	<=0,2%
Assajos sobre el residu de destilació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124)	>= 12 mm
<= 30 mm
- Ductilitat (a 25°C, 5 cm/min) (NLT 126)	>= 100 cm
- Solubilitat (NLT 130)	>= 99,5%
BETUM FLUXAT:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
No han de tenir símptomes de coagulació.
Punt d'inflamació v/a (NLT 136)	>= 60°C
Fenols en volum (NLT 190)	<= 1,5%
Naftalina en massa (NLT 191)	<= 2%
Assajos sobre el residu de destilació:
- Penetració (a 25°C, 100 g, 5 s) (NLT 124)	>= 10 mm
<= 15 mm
Característiques físiques del betum fluxat:
+-------------------------------------------------------------+
¦       CARACTERÍSTIQUES        ¦        TIPUS BETUM          ¦
¦                               ¦-----------------------------¦
¦                               ¦   FX 175     ¦   FX 350     ¦
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦
¦Viscositat STV a 40°C          ¦              ¦              ¦
¦(orifici 10 mm) (NLT 187)      ¦150<=V<=200s  ¦300<=V<=400s  ¦
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦
¦Destilació (% del volum total  ¦              ¦              ¦
¦destilat fins a 360°C)         ¦              ¦              ¦
¦              a 190°C          ¦    <= 3%     ¦    <= 2%     ¦
¦              a 225°C          ¦    <= 10%    ¦    <= 10%    ¦
¦              a 316°C          ¦    <= 75%    ¦    <= 75%    ¦
¦-------------------------------¦--------------¦--------------¦
¦Residu de la destilació        ¦              ¦              ¦
¦a 360°C (NLT 134)              ¦    >= 90%    ¦    >= 92%    ¦
+-------------------------------------------------------------+
QUITRÀ:
Ha de tenir un aspecte homogeni.
No ha de tenir aigua i no ha de fer escuma al escalfar-lo a la temperatura d'utilització.
Contingut d'aigua, en massa (NLT 123)	<= 0,5%
Índex d'escuma (NLT 193)	<= 8
Característiques físiques del quitrà:
+-------------------------------------------------------------------------+
¦CARACTERÍSTIQUES  ¦                 TIPUS DE QUITRÀ                      ¦
¦                  ¦------------------------------------------------------¦
¦                  ¦  AQ 38   ¦ AQ 46   ¦  BQ 30   ¦  BQ 58   ¦ BQ 62     ¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦-----------¦
¦Equiviscositat    ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
¦(NLT 188)         ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
¦(amb una toleràn- ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
¦cia d'1,5°C)      ¦   38°C   ¦  46°C   ¦  30°C    ¦  58°C    ¦  62°C     ¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦-----------¦
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¦Densitat relativa ¦  1,10<=  ¦ 1,11<=  ¦ 1,10<=   ¦ 1,13<=   ¦ 1,13<=    ¦
¦(DR) 25°C/25°C    ¦  DR      ¦ DR      ¦ DR       ¦ DR       ¦ DR        ¦
¦(NLT 122)         ¦  <=1,25  ¦ <=1,25  ¦ <=1,24   ¦ <=1,27   ¦ <=1,27    ¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦-----------¦
¦Destilació en     ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
¦massa (DT)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
¦a) fins a 200°C   ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5% ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5%  ¦ <= 0,5%   ¦
¦b) 200°C - 270°C  ¦3<=DT<=10%¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=11%¦  <= 3%   ¦ <= 2%     ¦
¦c) 270°C - 300°C  ¦4<=DT<=9% ¦2<=DT<=7%¦4<=DT<=9% ¦1<=DT<=6% ¦1<=DT<=5%  ¦
¦   b i c          ¦ <= 16%   ¦ <= 12%  ¦ <= 16%   ¦ <= 8%    ¦ <= 7%     ¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦-----------¦
¦Punt de reblani-  ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
¦ment (A i B) del  ¦  35<=    ¦  35<=   ¦  35<=    ¦          ¦           ¦
¦residu de desti-  ¦  PR      ¦  PR     ¦  PR      ¦ <= 56°C  ¦ <= 56°C   ¦
¦lació (NLT 125)   ¦  <=53°C  ¦  <=55°C ¦  <=46°C  ¦          ¦           ¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦-----------¦-----------¦
¦Fenols en volum   ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
¦(NLT 190)         ¦  >= 3%   ¦ >= 2,5% ¦ >= 3%    ¦ >= 2%    ¦ >= 2%     ¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦-----------¦
¦Naftalina en massa¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
¦(NLT 191)         ¦  >= 4%   ¦  >= 3%  ¦ >= 4%    ¦>= 2,5%   ¦ >= 2,5%   ¦
¦------------------¦----------¦---------¦----------¦----------¦-----------¦
¦Insoluble en toluè¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
¦(en massa)        ¦          ¦         ¦          ¦          ¦           ¦
¦(NLT 192)         ¦  >= 24%  ¦ >= 25%  ¦ >= 23%   ¦ >= 28%   ¦ >= 28%    ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:
Subministrament: En bidons nets, sense desperfectes i amb sistema de tanca hermètica. S'indicarà el
producte que contenen.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de la intempèrie i per un temps màxim de sis
mesos amb l'envàs tancat hermèticament.
EMULSIONS BITUMINOSES ANIÒNIQUES O CATIÒNIQUES:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per una
virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues, han de ser hermètics i no es poden
utilitzar els usats anteriorment per emulsions diferents. Les cisternes poden ser sense aïllament ni
sistema de calefacció, si han contingut altres líquids hauran d'estar completament netes abans de la
carrega. Les cisternes disposaran d'un element adequat per a prendre mostres.
Emmagatzematge: els bidons en instal.lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les
gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor. El subministrat a granel, en
tancs aïllats amb ventilació amb un element adequat per a prendre mostres.
BETUMS ASFÀLTICS:
Subministrament: en camions cisterna amb sistema de calefacció i termòmetres de control de la
temperatura situats a llocs visibles.
Emmagatzematge: en tancs aïllats, amb ventilació i sistemes de control. Tots els tubs de càrrega i
descàrrega han d'estar calorifugats i aïllats tèrmicament.
BETUMS FLUIDIFICATS PER A REGS D'IMPRIMACIÓ, BETUMS FLUXATS O QUITRÀ:
Subministrament: en bidons nets o en camions cisterna. Els bidons han d'estar constituits per una
virolla d'una sola peça, no han de tenir desperfectes ni fugues i han de ser hermètics. Els camions
cisterna per a transportar betums tipus FM 100, FR 100 i els quitrans AQ 38 o BQ 30, poden no estar
calefactats. La resta de betums i quitrans s'ha de transportar en cisternes calefactades i provistes
de termòmetres de control de la temperatura situats en llocs visibles.
Emmagatzematge: els bidons en instal.lacions protegides de la pluja, la humitat, la calor, les
gelades i de la influència de motors, focs o altres fonts de calor; si hi hagues el risc que la
temperatura ambient pogues arribar a valors propers al punt d'inflamació del producte, s'extremarà
la vigilancia d'aquestes condicions. El submnistrat a granel en tancs aïllats, amb ventilació,
sistema de control i una vàlvula per a prendre mostres. Tots els tubs de càrrega i descàrrega han
d'estar calorifugats.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:
NBE-QB-1990 Real Decreto 1572/1990, de 30 de noviembre, por el que se aprueba la norma básica de la
edificación NBE-QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos".
UNE 104-231-99 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones
asfálticas.
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA O ANIÒNICA, BETUM O QUITRÀ:
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
* PG 3/75 MODIF Orden de 21 de enero de 1988 sobre modificación de determinados artículos del pliego
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
* PG 3/75 MODIF 1 Orden de 8 de mayo de 1989 por la que se modifican parcialmente determinados
preceptos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
* PG 3/75 MODIF 3 Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se actualizan determinados artículos
del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de carreteras y puentes en lo relativo a
conglomerantes hidráulicos y ligantes hidrocarbonados.

B05B CIMENTS NATURALS
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conglomerant hidràulic obtingut per polvorització de margues calcinades, amb addició posterior d'un
5%, com a màxim, de substàncies no nocives, que cumpleixin la norma UNE 80-309.
Es consideren els següents tipus:
- Ciment natural lent (CNL)
- Ciment natural ràpid (CNR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els ciments naturals ràpids poden ser de classe 4 o 8 (CNR 4, CNR 8).
Els ciments naturals lents poden ser de classe 8 (CNL 8).
Residus màxims (UNE 80-122):
- Tamís 0,16 (UNE 7-050)	<= 17%
- Tamís 0,008 (UNE 7-050)	<= 35%
Inici de l'adormiment:
- Ciment natural ràpid	1 min
- Ciment natural lent	10 min
Final de l'adormiment (UNE 80-102):
- Ciment natural ràpid	8 min
- Ciment natural lent	120 min
Resistència a compressió (UNE 80-116):
+------------------------------------------------+
¦   TEMPS   ¦   CNR 4   ¦   CNR 8   ¦   CNL 8    ¦
¦-----------¦-----------¦-----------¦------------¦
¦    1 h    ¦ 0,5 N/mm2 ¦   1 N/mm2 ¦    _       ¦
¦    6 h    ¦   1 N/mm2 ¦   2 N/mm2 ¦ 0,8 N/mm2  ¦
¦    7 dies ¦   2 N/mm2 ¦ 5,2 N/mm2 ¦   5 N/mm2  ¦
¦   28 dies ¦   4 N/mm2 ¦   8 N/mm2 ¦   8 N/mm2  ¦
+------------------------------------------------+
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de subministrament
- Identificació del vehicle de transport
- Quantitat subministrada
- Denominació i designació d'acord amb la norma UNE 80-309
- Referència de la comanda
Als sacs hi han de figurar les següents dades:
- Referència a la norma UNE 80-309
- Pes net
- Designació i denominació del ciment
- Nom del fabricant o marca comercial
- 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
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 80-309-94 "Cementos naturales. Definiciones, clasificación y especificaciones de los cementos
naturales."

B064 FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el
Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de la EHE.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'us estructural que tindrá el formigó: en massa, armat o pretensat
La designació per propietats es fará d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
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mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandaria máxima
del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del
tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment)
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació
aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació,
les garanties i les dades que el suministrador hagi d'aportar serán especificades abans de l'inici
del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma
EHE.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni
addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de
superar el 10% del pes del ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció
segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la D.F., o
disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país
membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Tipus de ciment:
- Formigó en massa	Ciments comuns(UNE 80-301)
Ciments per a usos especials(UNE 80-307)
- Formigó armat	Ciments comuns(UNE 80-301)
- Formigó pretensat	Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats
i/o a l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306)
Classe del ciment	>= 32,5
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
- Obres de formigó en massa	>= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat	>= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretensat	>= 275 kg/m3
- A totes les obres	<= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més
favorable ha de ser:
- Formigó en massa	<= 0,65 kg/m3
- Formigó armat	<= 0,65 kg/m3
- Formigó pretensat	<= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca	0 - 2 cm
- Consistència plàstica	3 - 5 cm
- Consistència tova	6 - 9 cm
- Consistència fluida	10-15 cm
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat	<= 0,2% pes del ciment
- Armat	<= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració	<= 0,4% pes del ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca	Nul
- Consistència plàstica o tova	± 1 cm
- Consistència fluida	± 2 cm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies
que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
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- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

B065 FORMIGONS ESTRUCTURALS PER ARMAR

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera
legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol d'indústria i el
Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
d'acord amb les prescripcions de la EHE.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i
s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
- Consistència
- Grandària màxima del granulat
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
- La indicació de l'us estructural que tindrá el formigó: en massa, armat o pretensat
La designació per propietats es fará d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
- T: Indicatiu que serà HM pel formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP pel formigó pretensat
- R: Resistència característica especificada, en N/mm2
- C: Lletra indicativa del tipus de consistencia: F fluida, B tova, P plàstica i S seca
- TM: Grandària màxima del granulat en mm.
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandaria máxima
del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del
tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment)
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les
característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistencia i contingut en ciment
per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació
aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades en la designació,
les garanties i les dades que el suministrador hagi d'aportar serán especificades abans de l'inici
del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigencies de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma
EHE.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, no pot contenir cendres volants ni
addicions de cap altre tipus, excepte el fum de sílice.
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la D.F. pot autoritzar l'us de
cendres volants o fum de sílice per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de sílice no ha de
superar el 10% del pes del ciment.
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció
segons art. 29.2.2 de la EHE i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la D.F., o
disposarà d'un segell o marca de conformitat oficialment homologat a nivell nacional o d'un país
membre de la CEE.
Les cendres han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Tipus de ciment:
- Formigó en massa	Ciments comuns(UNE 80-301)
Ciments per a usos especials(UNE 80-307)
- Formigó armat	Ciments comuns(UNE 80-301)
- Formigó pretensat	Ciments comuns tipus CEM I,II/A-D(UNE 80-307)
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs(UNE 80-305)
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats
i/o a l'aigua de mar(UNE 80-303), i els de baix calor d'hidratació (UNE 80-306)
Classe del ciment	>= 32,5
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de
la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus
d'exposició més favorable ha de ser:
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- Obres de formigó en massa	>= 200 kg/m3
- Obres de formigó armat	>= 250 kg/m3
- Obres de formigó pretensat	>= 275 kg/m3
- A totes les obres	<= 400 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE, en funció de la
classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus d'exposició més
favorable ha de ser:
- Formigó en massa	<= 0,65 kg/m3
- Formigó armat	<= 0,65 kg/m3
- Formigó pretensat	<= 0,60 kg/m3
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca	0 - 2 cm
- Consistència plàstica	3 - 5 cm
- Consistència tova	6 - 9 cm
- Consistència fluida	10-15 cm
L'ió clor total aportat pels components d'un formigó no pot excedir:
- Pretensat	<= 0,2% pes del ciment
- Armat	<= 0,4% pes del ciment
- En massa amb armadura de fissuració	<= 0,4% pes del ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca	Nul
- Consistència plàstica o tova	± 1 cm
- Consistència fluida	± 2 cm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies
que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar.
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades
següents:
- Nom de la central que ha elaborat el formigó
- Número de sèrie del full de subministrament
- Data de lliurament
- Nom del peticionari i del responsable de la recepció
- Especificacions del formigó:
- Resistència característica
- Formigons designats per propietats:
- Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE
- Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància)
- Formigons designats per dosificació:
- Contingut de ciment per m3
- Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE
- Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància)
- Tipus, classe i marca del ciment
- Grandària màxima del granulat
- Consistència
- Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
- Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
- Designació específica del lloc de subministrament
- Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
- Hora límit d'us del formigó
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

B071 MORTERS AMB ADDITIUS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
- Morter adhesiu
- Morter adhesiu especial per a guix
- Morter amb resines sintètiques per a junts d'enrajolat de gres
- Morter elàstic
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter sec de ciment 1:4, amb additius plastificants
- Morter d'anivellament
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
El morter adhesiu és un morter sec d'àrids fins i resines orgàniques que al barrejar-lo amb aigua
amb la proporció adequada fa una pasta apta per a fixar revestiments ceràmics a terres i parets.
El morter de resines sintètiques és un morter fi a base de ciment, modificat amb resines sintètiques
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per al rebliment de junts de revestiments ceràmics.
El morter elàstic és una pasta feta amb ciment CEM I/42,5 i granulats silicis amb additius
adherents.
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats inerts
i d'una formulació epoxi en forma de dos components bàsics: una resina i un enduridor.
El morter sec de ciment amb additius plastificants és un morter de granulat fi, ciment pòrtland i
additiu plastificant per a barrejar amb aigua, formant una pasta apta per a construir parets de
maons.
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que al
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2 a 5
mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir altes
temperatures, utilitzat per a la col.locació de maons refractaris a forns, llars de foc, etc...
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres de
poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització d'elements
de formigó.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
MORTER ADHESIU:
Les seves característiques, mesurades segons els assaigs establerts per la UEATC (Cahier CSTB 1586),
han de ser:
- Resistència a l'arrencament	>= 5 kg/cm2
- Temps d'extensibilitat	1 - 3 h
- Temps d'ajustabilitat	>= 10 min
- Lliscament un cop aplicat a paraments verticals	<= 2 mm
El fabricant ha de facilitar, com a mínim, les dades següents:
- Composició
- Granulometria
- Densitat en pols i en pasta
- Procediment per a l'elaboració de la pasta i per a la seva aplicació
- Rendiments previstos
MORTER AMB RESINES SINTÈTIQUES:
Densitat aparent	Aprox. 1,4 T/m3
Absorció d'aigua (DIN 52617-E)	Ha de cumplir
MORTER ELÀSTIC:
Mida del granulat	< 400 micres
Dosificació en volum	1:3
Relació aigua - ciment	0,4 - 0,5
Resistència a compressió al cap de 28 dies	>= 350 kg/cm2
Resistència a flexotracció al cap de 28 dies	>= 50 kg/cm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
La formulació de l'epoxi ha de ser determinada per l'us a que es destini el morter i la temperatura
ambient i superficials del lloc on es col.loqui. Aquesta formulació ha de ser aprovada per la D.F.
Mida màxima del granulat	<= 1/3 del gruix mitjà de la capa de morter
Mida mínima del granulat	>= 0,16 mm
Proporció granulat/resina (en pes) (Q)	3 <= Q <= 7
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIUS PLASTIFICANTS:
Resistència a la compressió al cap de 28 dies	>= 80 kg/cm2
Consistència (assentament al con d'Abrams)	17 cm
Percentatge de fins a la mescla seca (P)	20% <= P <= 10%
Toleràncies:
- Consistència (assentament al con d'Abrams)	± 20 mm
MORTER POLIMÈRIC:
Granulometria	0 - 2 mm
Resistència a compressió a 28 dies (UNE 80-101)	500 - 600 kp/m2
Resistència a flexotracció a 28 dies (UNE 80-101)	90 - 120 kg/m2
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i
protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
- Morter adhesiu	1 any
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric	6 mesos
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MORTER SEC DE CIMENT AMB ADDITIU PLASTIFICANT UTILITZAT PER A PARETS DE MAONS:
NBE FL-90 "Norma Básica de la Edificación. Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo."
ALTRES MORTERS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0A1 FILFERROS
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de acomplir les especificacions de la norma UNE 36-722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules I
i II de la UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2	1770 N/mm2
- Qualitat G3	1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504)	Ha de complir
Puresa del zinc (UNE 37-504)	>= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre	± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic de
PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de la UNE 36-732.
La concentricitat i la adherencia del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del
article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat	G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit	=< 600 N/mm2
- Qualitat dur	> 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre	taula 1 UNE 36-732
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades
següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FILFERRO D'ACER:
*UNE 36-722-74 "Alambres de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias"
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
*UNE 37-506-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente para usos generales. Designación de
calidades. Características generales."
* UNE 37-502-83 "Alambre de acero galvanizado en caliente. Condiciones técnicas de suministro."
FILFERRO PLASTIFICAT:
*UNE 36-732-95 "Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimintos orgánicos
sobre el alambre. Recubrimientos de PVC"

B0A3 CLAUS

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

B0A6 TACS I VISOS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot
ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser comprimida
pel cargol.
S'han considerat els següents tipus:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl.lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes
d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els
elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis	> 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació en
fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat d'ús.
El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla	14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
- > 20°C	10 min
- 10°C - 20°C	20 min
- 0°C - 10°C	1 h
- - 5°C - 0°C	5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm	11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm	13 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva
correcta col.locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0B2 ACER EN BARRES CORRUGADES
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Barres corrugades d'acer per a armadures pasives d'elements de formigó.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre
matèria perjudicial.
Es prohibeix l'ús de filferros llisos o corrugats com a armadures passives longitudinals o
transversals, amb les excepcions següents:
- Malles electrosoldades
- Armadures bàsiques electrosoldades
En sostres unidireccionals armats o pretensats de formigó, s'ha de seguir les seves propies normes
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de
la norma UNE 36-068 i UNE 36-065.
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al
tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de
la UNE 36-811).
Mides nominals:
+-----------------------------------------+
¦Diàmetre  ¦ Àrea de la secció  ¦  Massa  ¦
¦nominal e ¦  transversal  S    ¦         ¦
¦  (mm)    ¦      (mm2)         ¦ (Kg/m)  ¦
¦----------¦--------------------¦---------¦
¦   6      ¦      28,3          ¦ 0,222   ¦
¦   8      ¦      50,3          ¦ 0,395   ¦
¦  10      ¦      78,5          ¦ 0,617   ¦
¦  12      ¦      113           ¦ 0,888   ¦
¦  14      ¦      154           ¦ 1,21    ¦
¦  16      ¦      201           ¦ 1,58    ¦
¦  20      ¦      314           ¦ 2,47    ¦
¦  25      ¦      491           ¦ 3,85    ¦
¦  32      ¦      804           ¦ 6,31    ¦
¦  40      ¦     1260           ¦ 9,86    ¦
+-----------------------------------------+
Característiques mecàniques de les barres:
+-----------------------------------------------------------------------+
¦Designació ¦Classe acer¦ Lím. elàstic ¦ Càrrega ¦Allargament ¦Relació  ¦
¦           ¦           ¦ fy (N/mm2)   ¦unitaria ¦de rotura   ¦fs/fy    ¦
¦           ¦           ¦              ¦de rotura¦(sobre base ¦         ¦
¦           ¦           ¦              ¦fs(N/mm2)¦de 5        ¦         ¦
¦           ¦           ¦              ¦         ¦diàmetres   ¦         ¦
¦-----------¦-----------¦--------------¦---------¦------------¦---------¦
¦B 400 S    ¦Soldable   ¦ >= 400       ¦>= 440   ¦>= 14%      ¦>= 1,05  ¦
¦B 500 S    ¦Soldable   ¦ >= 500       ¦>= 550   ¦>= 12%      ¦>= 1,05  ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
+-------------------------------------------------------------------------+
¦Designació¦Lìm elàstic¦ Resist  ¦Relació     ¦Allarg.de  ¦Allarg ¦Relació¦
¦          ¦  Re (MPa) ¦a la     ¦Re-real/    ¦rotura     ¦total  ¦Rm/Re  ¦
¦          ¦           ¦tracció  ¦Re-nominal  ¦(s/base de ¦càrrega¦       ¦
¦          ¦           ¦Rm (MPa) ¦            ¦5 diametres¦màxima ¦       ¦
¦----------¦-----------¦---------¦------------¦-----------¦-------¦-------¦
¦B 400 SD  ¦ >= 400    ¦>= 480   ¦>= 1,20     ¦>= 20%     ¦   9%  ¦>= 1,20¦
¦          ¦           ¦         ¦            ¦           ¦       ¦<= 1,35¦
¦B 500 SD  ¦ >= 500    ¦>= 575   ¦>= 1,25     ¦>= 12%     ¦   8%  ¦>= 1,15¦
¦          ¦           ¦         ¦            ¦           ¦       ¦<= 1,35¦
+-------------------------------------------------------------------------+
Composició química:
+-------------------------------------------------------------------+
¦Anàlisis  ¦   C   ¦Ceq (segons UNE 36-068)¦   P   ¦   S   ¦   N    ¦
¦UNE 36-068¦ %màx. ¦        %màx.          ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx.  ¦
¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦
¦Colada    ¦ 0,22  ¦        0,50           ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,012  ¦
¦----------¦-------¦-----------------------¦-------¦-------¦--------¦
¦Producte  ¦ 0,24  ¦        0,52           ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,013  ¦
+-------------------------------------------------------------------+
Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple a 180° i
de doblegat-desdoblegat a 90°C (UNE 36-068 i UNE 36-065)	Nul.la
Tensió d'adherència (UNE 36-068 i UNE 36-065):
- Tensió mitjana d'adherència:
- D < 8 mm	>= 6,88 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm	>= (7,84-0,12 D) N/mm2
- D > 32 mm	>= 4,00 N/mm2
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- Tensió de trencament d'adherència:
- D < 8 mm	>= 11,22 N/mm2
- 8 mm <= D <= 32 mm	>= (12,74-0,19 D) N/mm2
- D > 32 mm	>= 6,66 N/mm2
Toleràncies:
- Secció barra:
- Per a D <= 25 mm	>= 95 % secció nominal
- Per a D > 25 mm	>= 96% secció nominal
- Massa	± 4,5% massa nominal
- Ovalitat:
+-----------------------------------------+
¦Diàmetre nominal e ¦  Diferència màxima  ¦
¦     (mm)          ¦        (mm)         ¦
¦      6            ¦         1           ¦
¦      8            ¦         1           ¦
¦     10            ¦       1,50          ¦
¦     12            ¦       1,50          ¦
¦     14            ¦       1,50          ¦
¦     16            ¦       2,00          ¦
¦     20            ¦       2,00          ¦
¦     25            ¦       2,00          ¦
¦     32            ¦       2,50          ¦
¦     40            ¦       2,50          ¦
+-----------------------------------------+
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:
- En el cas de productes certificats:
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE
- El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats (armadures passives)
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques
definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de
producció corresponents a la partida servida.
- En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives)
- Certificat específic d'adherència (armadures passives)
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual
agresivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid
superficial amb raspall de filferros	< 1%
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
UNE 36-068-94 "Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado."
UNE 36-065-00 EX Barras corrugadas de acero soldable con características especiales de ductilidad
para armaduras de hormigón armado.

B0B3 MALLES ELECTROSOLDADES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Malla de barres corrugades o filferros corrugats, que es creuen perpendicularment, unides per mitjà
de soldadura elèctrica als punts de contacte.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les barres no han de tenir defectes superficials, fissures ni bufats.
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre
matèria perjudicial.
Han de portar gravades les marques d'identificació segons la UNE 36-068 i UNE 36-065, relatives al
tipus d'acer (geometria del corrugat), país d'origen i marca del fabricant (segons informe tècnic de
la UNE 36-811).
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm):
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14
Han de complir les especificacions de la UNE 36-092.
Característiques dels nusos (UNE 36-462):
- Càrrega de trencament dels nusos	0,3 x Sm x Re
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(Sm = Àrea de la secció transversal nominal de l'element sotmès a tracció, barra de major diàmetre
de les del nus)
(Re = Límit elàstic garantit dels nusos)
- N° màxim de nusos sense soldar o desenganxats	2% del total
- N° màxim de nusos sense soldar
o desenganxats a una barra	20% del total
Amplària del panell	2,15 m
Llargària del panell	6 m
Prolongació de les barres longitudinals
més enllà de l'última barra transversal	1/2 retícula
Prolongació de les barres transversals
més enllà de l'última barra longitudinal	25 mm
Característiques mecàniques:
+------------------------------------------------------------------------+
¦ Designació ¦ Assaig doblat- ¦                 Assaig de tracció        ¦
¦ filferros  ¦   desdoblat    ¦------------------------------------------¦
¦            ¦     ß=90°      ¦  Límit ¦ Càrrega ¦ Allargament ¦Relació  ¦
¦            ¦     ß=20°      ¦ elàstic¦unitària ¦ de ruptura  ¦ fs/fy   ¦
¦            ¦  d(diàmetre    ¦   fy   ¦   fs    ¦ (sobre base ¦         ¦
¦            ¦   mandril)     ¦ (N/mm2)¦ (N/mm2) ¦   de 5 D)   ¦         ¦
¦------------¦----------------¦--------¦---------¦-------------¦---------¦
¦  B 500 T   ¦     8d         ¦   500  ¦   550   ¦     8       ¦ 1,03    ¦
+------------------------------------------------------------------------+
- Presència de fissures després dels assaigs de doblegat simple
a 180° i de doblegat-desdoblegat a 90° (UNE 36-068)	Nul.la
- Tensió mitjana d'adherència (EHE):
- Barres de diàmetre < 8 mm	>= 6,88 N/mm2
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm	>= 7,84 - 0,12 D N/mm2
- Tensió de trencament per adherència (EHE):
- Barres de diàmetre < 8 mm	>= 11,22 N/mm2
- Barres de diàmetre entre 8 i 32 mm	>= 12,74 - 0,19 D N/mm2
Toleràncies:
- Secció barra:
- Per a D <= 25 mm	>= 95% secció nominal
Les característiques geomètriques del corrugat de les barres han de complir les especificacions de
la norma UNE 36-068 i UNE 36-065.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Cada panell ha de portar una etiqueta amb la marca del fabricant i la designació de la malla.
Subministrament: El fabricant ha de facilitar per a cada partida d'acer:
- En el cas de productes certificats:
- El distintiu o certificat CCRR d'acord amb l'art. 1 de la norma EHE
- El certificat d'adherencia per a les barres i filferros corrugats (armadures passives)
- El certificat de garantia del fabricant que indiqui els valors mínims de les característiques
definides als arts. 31.2, 31.3, i 31.4 de la norma EHE
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, còpia dels resultats dels assaigs de control de
producció corresponents a la partida servida.
- En el cas de productes no certificats (sense distintiu o certificat CCRR):
- Resultat de l'assaig de les característiques mecàniques
- Resultat de l'assaig de les característiques geomètriques
- Resultat de l'assaig de composició química (armadures passives)
- Certificat específic d'adherència (armadures passives)
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual
agresivitat de l'ambient.
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència.
Abans de la seva utilització i en especial despres de periodes llargs d'emmagatzematge en obra, s'ha
d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials.
Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid
superficial amb raspall de filferros	< 1%
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
UNE 36-092-96 "Mallas electrosoldadas de acero para hormigón armado."

B0D2 TAULONS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral.leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P)	0,40 <= P <= 0,60 T/m3

Plec de Condicions Tècniques

Edifici Administratiu Ajuntament d'Amposta Pàgina 24



Contingut d'humitat (UNE 56-529)	<= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532)	Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C)	0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
- Fusta de pi	Aprox. 150000 kg/cm2
- Fusta d'avet	Aprox. 140000 kg/cm2
Duresa (UNE 56-534)	<= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral.lela a les fibres	>= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres	>= 100 kg/cm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral.lela a les fibres	>= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres	>= 25 kg/cm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537)	>= 300 kg/cm2
Resistència a l'esforç tallant	>= 50 kg/cm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539)	>= 15 kg/cm2
Toleràncies:
- Llargària nominal	+ 50 mm
- 25 mm
- Amplària nominal	± 2 mm
- Gruix nominal	± 2 mm
- Fletxa	± 5 mm/m
- Torsió	± 2°
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb
el terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D3 LLATES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral.leles.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P)	0,40 <= P <= 0,60 T/m3
Higroscopicitat (UNE 56-532)	Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C)	0,35% <= C <= 0,55%
Contingut d'humitat (UNE 56-529)	<= 15%
Coeficient d'elasticitat	Aprox. 150000 kg/cm2
Duresa (UNE 56-534)	<= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral.lela a les fibres	>= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres	>= 100 kg/cm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral.lela a les fibres	>= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres	>= 25 kg/cm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537)	>= 300 kg/cm2
Resistència a l'esforç tallant	>= 50 kg/cm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539)	>= 15 kg/cm2
Toleràncies:
- Llargària nominal	+ 50 mm
- 25 mm
- Amplària nominal	± 2 mm
- Gruix nominal	± 2 mm
- 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
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D6 PUNTALS
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Peces cilíndriques estretes i llargues per a apuntalaments.
S'han considerat els tipus següents:
- Puntal rodó de fusta
- Puntal metàl.lic telescòpic
PUNTAL DE FUSTA:
Puntal de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral.leles.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les
característiques de la fusta.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir d'altres desperfectes que els ocasionats pel nombre màxim d'usos.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P)	0,40 <= P <= 0,60 T/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529)	<= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532)	Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C)	0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat	Aprox. 150000 kg/cm2
Duresa (UNE 56-534)	<= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
- En la direcció paral.lela a les fibres	>= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres	>= 100 kg/cm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
- En la direcció paral.lela a les fibres	>= 300 kg/cm2
- En la direcció perpendicular a les fibres	>= 25 kg/cm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537)	>= 300 kg/cm2
Resistència a l'esforç tallant	>= 50 kg/cm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539)	>= 15 kg/cm2
Toleràncies:
- Diàmetre	± 2 mm
- Llargària	+ 50 mm
- 25 mm
- Fletxa	± 5 mm/m
PUNTAL METÀL.LIC:
Puntal metàl.lic amb mecanisme de regulació i fixació de la seva alçària.
La base i el cap del puntal cal que estiguin fets de platina plana i amb forats per a poder-lo
clavar si cal.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Resistència mínima a la compressió segons l'alçària de muntatge:
+--------------------------------------------------------------------+
¦                     ¦         Llargària del puntal                 ¦
¦Alçària de muntatge  ¦----------------------------------------------¦
¦                     ¦  3 m  ¦  3,5 m  ¦  4 m  ¦  4,5 m  ¦  5 m     ¦
¦---------------------¦-------¦---------¦-------¦---------¦----------¦
¦        2 M          ¦ 1,8 T ¦  1,8 T  ¦ 2,5 T ¦    -    ¦    -     ¦
¦      2,5 M          ¦ 1,4 T ¦  1,4 T  ¦ 2,0 T ¦    -    ¦    -     ¦
¦        3 M          ¦   1 T ¦    1 T  ¦ 1,6 T ¦    -    ¦    -     ¦
¦      3,5 M          ¦   -   ¦  0,9 T  ¦ 1,4 T ¦  1,43 T ¦  1,43 T  ¦
¦      4,0 M          ¦   -   ¦    -    ¦ 1,1 T ¦  1,2  T ¦  1,2  T  ¦
¦      4,5 M          ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦  0,87 T ¦  0,87 T  ¦
¦        5 M          ¦   -   ¦    -    ¦   -   ¦    -    ¦  0,69 T  ¦
+--------------------------------------------------------------------+
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb
el terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PUNTAL METÀL.LIC:
Conjunt de cent unitats necessari subministrat a l'obra.
PUNTAL DE FUSTA:
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0D7 TAULERS

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

B0D8 PLAFONS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a
evitar deformacions.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells.
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió
que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos.
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 peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de
pasta pels junts.
Toleràncies:
- Planor	± 3 mm/m
<= 5 mm/m
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.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0DZ MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

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

B0F1 MAONS CERÀMICS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Maons ceràmics, obtinguts per un procés d'emmotllament, manual o mecànic; d'una pasta d'argila i,
eventualment, d'altres materials; i un procés de secatge i cocció.
No es consideren peces amb dimensiones superiors a 30 cm.
Es consideren les següents tipus de maons:
- Massís (M)
- Calat (P)
- Foradat (H)
Es consideren les següents classes de maons:
- Maó per a utilitzar revestit (NV)
- Maó per a utilitzar amb la cara vista (V)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els maons 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
D.F.
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.
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.
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x través x gruix.
Resistència mínima a la compressió (UNE 67-026):
- Maó massís	>= 100 kp/cm2
- Maó calat	>= 100 kp/cm2
- Maó foradat	>= 50 kp/cm2
Fletxa màxima d'arestes i diagonals:
+-------------------------------------------------------+
¦Dimensió nominal       ¦        Fletxa màxima          ¦
¦                       ¦-------------------------------¦
¦Aresta o diagonal (A)  ¦ Cara vista  ¦ Per a revestir  ¦
¦        (cm)           ¦    (mm)     ¦    (mm)         ¦
¦-----------------------¦-------------¦-----------------¦
¦        A > 30         ¦     4       ¦     6           ¦
¦-----------------------¦-------------¦-----------------¦
¦   25 < A <= 30        ¦     3       ¦     5           ¦
¦-----------------------¦-------------¦-----------------¦
¦ 12,5 < A <= 25        ¦     2       ¦     3           ¦
+-------------------------------------------------------+
Gruix de les parets del maó:
+------------------------------------------------------------------------+
¦                              ¦ Maó de cara vista ¦ Maó per a revestir  ¦
¦                              ¦      (mm)         ¦       (mm)          ¦
¦------------------------------¦-------------------¦---------------------¦
¦Paret exterior cara vista     ¦     >= 15         ¦         -           ¦
¦------------------------------¦-------------------¦---------------------¦
¦Paret exterior per a revestir ¦     >= 10         ¦      >= 6           ¦
¦------------------------------¦-------------------¦---------------------¦
¦Paret interior                ¦     >= 5          ¦      >= 5           ¦
+------------------------------------------------------------------------+
Succió d'aigua (UNE 67-031)	<= 0,45 g/cm2 x min
Absorció d'aigua (UNE 67-027):
- Maó per a revestir	<= 22%
- Maó de cara vista	<= 20%
Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039):
- Nombre màxim d'escrostonaments en una peça	1
- Dimensió	<= 15 mm
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats
d'una mostra de remesa de 24 unitats	1
Toleràncies:
- Tolerància sobre el valor nominal de les arestes:
+----------------------------------------------------+
¦                  ¦         Tolerància              ¦
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¦   Arestes (A)    ¦---------------------------------¦
¦                  ¦  Cara vista  ¦  Per a revestir  ¦
¦      (cm)        ¦    (mm)      ¦     (mm)         ¦
¦------------------¦--------------¦------------------¦
¦   10 < A < 30    ¦    ± 3       ¦     ± 6          ¦
¦------------------¦--------------¦------------------¦
¦   A <= 10        ¦    ± 2       ¦     ± 4          ¦
+----------------------------------------------------+
- Tolerància sobre la dispersió de la dimensió:
+------------------------------------------------------+
¦                    ¦         Tolerància              ¦
¦   Aresta (A)       ¦---------------------------------¦
¦      (cm)          ¦  Cara vista  ¦  Per a revestir  ¦
¦                    ¦     (mm)     ¦      (mm)        ¦
¦--------------------¦--------------¦------------------¦
¦   10 < A <= 30     ¦       5      ¦       6          ¦
¦--------------------¦--------------¦------------------¦
¦   A <= 10          ¦      3       ¦       4          ¦
+------------------------------------------------------+
- Angles díedres:
- Maó de cara vista	± 2°
- Maó per a revestir	± 3°
MAONS DE CARA VISTA:
Gelabilitat (UNE 67-028)	No gelable
Eflorescències (UNE 67-029)	"no eflorescido" o "ligeramente eflorescido"
MAÓ MASSÍS:
Maó semse perforacions o amb perforacions al pla.
Volum de les perforacions	<= 10% del volum de la peça
Secció de cada perforació	<= 2,5 cm2
MAÓ CALAT:
Maó amb tres o més perforacions al pla.
Volum de les perforacions	> 10% del volum del maó
Massa mínima del maó dessecat:
+----------------------------------------------------------------+
¦Llarg    ¦  Gruix  ¦  Maó per a revestir  ¦  Maó de cara vista  ¦
¦---------¦---------¦----------------------¦---------------------¦
¦         ¦ 3,5 cm  ¦        1000 g        ¦          -          ¦
¦         ¦---------¦----------------------¦---------------------¦
¦<= 26 cm ¦ 5,2 cm  ¦        1500 g        ¦       1450 g        ¦
¦         ¦---------¦----------------------¦---------------------¦
¦         ¦ 7,0 cm  ¦        2000 g        ¦       1850 g        ¦
¦---------¦---------¦----------------------¦---------------------¦
¦         ¦ 5,2 cm  ¦        2200 g        ¦       2000 g        ¦
¦         ¦---------¦----------------------¦---------------------¦
¦>= 26 cm ¦ 6,0 cm  ¦        2550 g        ¦       2350 g        ¦
¦         ¦---------¦----------------------¦---------------------¦
¦         ¦ 7,5 cm  ¦        3200 g        ¦       2900 g        ¦
+----------------------------------------------------------------+
MAÓ FORADAT:
Maó amb forats al cantell o la testa.
Secció de cada perforació	<= 16 cm2
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació segons la RL-88
- Resistència a compressió en kp/cm2
- Dimensions en cm
- Distintiu de qualitat, si el té
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 de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RL-88 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de
Construcción."

B0F7 MAONS FORADATS SENZILLS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'emmotllament mecànic i cocció a partir d'una
pasta argilosa i, eventualment, d'altres materials.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La uniformitat de color en el maó i en el còmput de les remeses ha de complir les condicions
subjectives requerides per la D.F.
No ha de tenir esquerdes ni escrostonaments en arestes i cares.
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Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser colpejat i
un color uniforme en fracturar-se.
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 través x gruix.
Resistència a la compressió (UNE 67-026)	>= 50 kg/cm2
Escrostonaments en una cara	<= 15%
Escrostonaments per pinyols de calç (UNE 67.039):
- Nombre màxim d'escrostonaments en una peça	1
- Dimensió	<= 15 mm
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats
d'una mostra de remesa de 24 unitats	1
Fissures	Nul.les
Exfoliacions i laminacions	Nul.les
Superfície d'una perforació	<= 16 cm2
Gruix de l'envanet exterior	>= 6 mm
Gruix de l'envanet interior	>= 5 mm
Succió d'aigua (UNE 67-031)	<= 0,45 g/cm2 x minut
Absorció d'aigua, en pes (UNE 67-027)	<= 20%
Toleràncies:
- Llarg (UNE 67-030)	± 6 mm
- Través (UNE 67-030)	± 6 mm
- Gruix (UNE 67-030)	± 4 mm
- Angles díedres	4°
Toleràncies de la dispersió de les dimensions (RL-88):
- Llarg	6 mm
- Través	6 mm
- Gruix	4 mm
Tolerància de la fletxa en arestes o en diagonals (UNE 67-030):
- Per a dimensions > 30 cm	6 mm
- Per a dimensions <= 30 cm i > 25 cm	5 mm
- Per a dimensions <= 25 cm i > 12,5 cm	3 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, no totalment hermètics.
En el full de lliurament o bé al paquet, han de constar, com a mínim, les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació segons la RL-88
- Resistència a compressió en kp/cm2
- Dimensions en cm
- Distintiu de qualitat, si el té
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 de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RL-88 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de
Construcción."

B0F9 PECES CERÀMIQUES PER A SOLERES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Encadellat 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
Càrrega admisible a flexió (UNE 67-042)	>= 125 kg
Fissures: nombre màxim de peçes
afectades d'una mostra de 6 unitats	1
Toleràncies:
- Llarg (UNE 67-044)	± 1,5% llarg
- Ample (UNE 67-044)	± 2% ample
- Gruix (UNE 67-044)	± 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
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(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67-041-88 "Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y
especificaciones."

B0FA TOTXANES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Peça ceràmica amb forats a la testa, obtinguda per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una
pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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.
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 través x gruix.
Resistència a la compressió (UNE 67-026):
- R30	>= 30 kp/cm2
- R50	>= 50 kp/cm2
- R70	>= 70 kg/cm2
- R100	>= 100 kp/cm2
Escrostonaments en una cara	<= 15%
Escrostonaments per pinyols de calç en cares no foradades (UNE 67-039):
- Dimensió	<= 15 mm
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats
d'una mostra de remesa de 24 unitats	1
Fissures:
- Nombre màxim de peces afectades sobre 6 unitats
d'una mostra de remesa de 24 unitats	1
Superfície d'un forat	<= 16 cm2
Gruix de l'envanet exterior	>= 6 mm
Gruix de l'envanet interior	>= 5 mm
Succió d'aigua (UNE 67-031)	<= 0,15 g/cm2 x min
Absorció d'aigua (UNE 67-027)	<= 22%
Toleràncies:
- Llarg (UNE 67-030)	± 6 mm
- Través (UNE 67-030)	± 6 mm
- Gruix (UNE 67-030)	± 4 mm
Toleràncies de la dispersió de les dimensions (RL-88):
- Llarg	6 mm
- Través	6 mm
- Gruix	4 mm
Tolerància de la fletxa en arestes o diagonals (UNE 67-030):
- Per a dimensions > 30 cm	6 mm
- Per a dimensions <= 30 cm i > 25 cm	5 mm
- Per a dimensions <= 25 cm i > 12,5 cm	3 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
En el full d'entrega o bé al paquet, han de constar com a mínim, les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Designació segons la RL-88
- Resistència a compressió en kp/cm2
- Dimensions en cm
- Distintiu de qualitat, si el té
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 de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RL-88 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Ladrillos Cerámicos en las Obras de
Construcción."

B0FG RAJOLES, CAIRONS I TOVES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Peces per a revestiments de sòls, de poc gruix, obtingudes per un procés d'emmotllament manual o
mecànic, i posterior cocció d'una pasta argilosa i eventualment, d'altres materies.
S'han considerat els següents tipus de peces:
- Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i de mides 28x14x2 o semblants
- Rajola ceràmica fina de forma rectangular i de mides compreses entre 7,5x7,5 fins a 28x14 cm i 1
cm de gruix aproximadament
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- Rajola ceràmica fina de forma hexagonal o curvilínea, des de 100 peces/m2 fins a 30 peces/m2
- Cairó d'elaboració manual o mecànica de mides entre 14x14 i 25x25 cm
- Tova d'elaboració manual o mecànica de mides entre 30x30 cm i 50x50 cm
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si s'aprecia un so agut en
ser colpejada i un color uniforme en fracturar-se.
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre
aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més d'un 5%, ni han de
provocar més escrostaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
Eflorescències	Sense eflorescències
Fissures	No s'han d'admetre
Exfoliacions i laminacions	No s'han d'admetre
Gruix mínim:
+-----------------------------------------+
¦Peça  ¦     Mides        ¦  Gruix mínim  ¦
¦------¦------------------¦---------------¦
¦Cairó ¦       -          ¦     1   cm    ¦
¦------¦------------------¦---------------¦
¦      ¦ 30x30 o 30x35 cm ¦     2,5 cm    ¦
¦      ¦------------------¦---------------¦
¦      ¦ 35x35 cm         ¦     3   cm    ¦
¦Tova  ¦------------------¦---------------¦
¦      ¦ 40x40 cm         ¦     4,5 cm    ¦
¦      ¦------------------¦---------------¦
¦      ¦ 45x45 o 50x50 cm ¦     5   cm    ¦
+-----------------------------------------+
ELABORACIÓ MANUAL:
Succió d'aigua	<= 0,05 g/cm2 x min
Absorció d'aigua	<= 20%
Toleràncies de llargària, amplària i gruix:
+-------------------------------------------------------+
¦Mides nominals  ¦  Llargària  ¦  Amplària  ¦  Gruix    ¦
¦----------------¦-------------¦------------¦-----------¦
¦   14x14 cm     ¦   ± 5 mm    ¦     -      ¦ ± 3 mm    ¦
¦----------------¦-------------¦------------¦-----------¦
¦   15x15 cm     ¦   ± 5 mm    ¦     -      ¦ ± 3 mm    ¦
¦----------------¦-------------¦------------¦-----------¦
¦   20x20 cm     ¦   ± 6 mm    ¦     -      ¦ ± 3 mm    ¦
¦----------------¦-------------¦------------¦-----------¦
¦   25x25 cm     ¦   ± 7 mm    ¦     -      ¦ ± 3 mm    ¦
¦----------------¦-------------¦------------¦-----------¦
¦   30x30 cm     ¦   ± 8 mm    ¦     -      ¦ ± 4,5 mm  ¦
¦----------------¦-------------¦------------¦-----------¦
¦   35x20 cm     ¦   ± 9 mm    ¦   ± 6 mm   ¦ ± 4,5 mm  ¦
¦----------------¦-------------¦------------¦-----------¦
¦   35x35 cm     ¦   ± 9 mm    ¦     -      ¦ ± 5 mm    ¦
¦----------------¦-------------¦------------¦-----------¦
¦   40x40 cm     ¦   ± 10 mm   ¦     -      ¦ ± 6,5 mm  ¦
¦----------------¦-------------¦------------¦-----------¦
¦   45x45 cm     ¦   ± 11 mm   ¦     -      ¦ ± 7 mm    ¦
¦----------------¦-------------¦------------¦-----------¦
¦   50x50 cm     ¦   ± 12 mm   ¦     -      ¦ ± 7 mm    ¦
¦----------------¦-------------¦------------¦-----------¦
¦   28x14 cm     ¦   ± 8  mm   ¦   ± 5 mm   ¦   -       ¦
¦----------------¦-------------¦------------¦-----------¦
¦   29x14 cm     ¦   ± 8  mm   ¦   ± 5 mm   ¦   -       ¦
¦----------------¦-------------¦------------¦-----------¦
¦   1cm de gruix ¦      -      ¦     -      ¦ ± 3 mm    ¦
¦----------------¦-------------¦------------¦-----------¦
¦   2cm de gruix ¦      -      ¦     -      ¦ ± 4 mm    ¦
+-------------------------------------------------------+
ELABORACIÓ MECÀNICA:
Absorció d'aigua (UNE 67-099)	<= 10%
Resistència a la flexió (UNE 67-100)	>= 80 kg/cm2
Duresa al ratllat de la superfície (Escala Mohs UNE 67-101)	>= 4
Toleràncies:
- Llargària i amplària	± 2% mesura mitja respecte
a la dimensió nominal
- Llargària i amplària respecte
a la mitjana de la remesa	± 1,5% mesura mitja nominal de la remesa
- Gruix	± 1,5% gruix mitg respecte a la dimensió nominal
- Rectitud de les arestes	± 1,0% dimensió nominal
- Ortogonalitat	± 1,0% dimensió nominal
- Fletxa en diagonals i arestes	± 1,5% dimensió nominal
- Guerxament respecte a la diagonal	± 1,5% dimensió nominal
Les comprobacions s'han de fer segons EN 98 (UNE 67-098).
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres
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que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
ELABORACIÓ MECÀNICA:
A l'embalatge han de constar les dades següents:
- Marca del fabricant i país d'origen
- Referència a la norma UNE 67-187 (2) A II B
- Dimensions nominals i de fabricació
- Superfície sense esmaltar (UGL)
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
RAJOLA DE FORMA RECTANGULAR, TOVA O CAIRÓ:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
RAJOLA DE FORMA CURVILÍNEA O DE FORMA HEXAGONAL:
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ELABORACIÓ MECÀNICA:
UNE 67-087-85 "Baldosas cerámicas para suelos y paredes. Definiciones, clasificación,
características y marcado."
UNE 67-187-86 (2) "Baldosas cerámicas extruidas con absorción de agua de 6% < E <= 10%. (GRUPO
AIIb). PARTE 2."
* EN 187/2 1991 (UNE 67-187-92 (2) 1M) "Baldosas cerámicas extruidas con absorción de agua de 6% < E
<= 10% (GRUPO AIIb). PARTE 2."
ELABORACIÓ MANUAL:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0FH RAJOLES I GRES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila,
silici, fundents i colorants, cuita.
S'han considerat les peces següents:
- Rajola de València
- Rajola ceràmica esmaltada
- Rajola ceràmica extruïda
- Rajola de gres extruït esmaltat
- Rajola de gres porcellànic premsat esmaltat
- Rajola de gres premsat esmaltat
Es consideren quatre tipus, del 1 al 4.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de
ser rectes i la cara vista plana.
Aspecte superficial: peces sense defectes visibles (UNE 67-098)	>= 95%
Resistència a la flexió (UNE 67-100):
- Rajoles de valència o ceràmica	>= 150 kg/cm2
- Rajoles de gres extruït	>= 200 kg/cm2
- Rajoles de gres premsat	>= 275 kg/cm2
Duresa a les ratllades (UNE 67-101):
+--------------------------------------+
¦           Rajola            ¦Duresa  ¦
¦-----------------------------¦--------¦
¦Rajola de valència           ¦ >= 3   ¦
¦-----------------------------¦--------¦
¦Rajola ceràmica per a parets ¦ >= 3   ¦
¦-----------------------------¦--------¦
¦Rajola ceràmica per a terres ¦ >= 5   ¦
¦-----------------------------¦--------¦
¦Gres esmaltat                ¦ >= 5   ¦
¦-----------------------------¦--------¦
¦Gres sense esmaltar          ¦ >= 6   ¦
+--------------------------------------+
Resistència als productes de neteja i als additius per a aigües de piscines:
- Rajola de valència o ceràmica
o gres esmaltat	>= classe B (UNE 67-122)
- Rajola de gres sense esmaltar	>= classe C (UNE 67-106)
Resistència a les taques (UNE 67-122):
- Rajola de valència o ceràmica o gres esmaltat	>= classe 2
Resistència a l'abrasió:
+----------------------------------------------------------+
¦        Rajola         ¦ Tipus  ¦Resistència a l'abrasió  ¦
¦-----------------------¦--------¦-------------------------¦
¦                       ¦   1    ¦   >= classe IV          ¦
¦                       ¦--------¦-------------------------¦
¦                       ¦   2    ¦   >= classe III         ¦
¦Rajola de ceràmica     ¦--------¦-------------------------¦
¦esmaltada              ¦   3    ¦   >= classe II          ¦
¦(UNE_EN_ISO 10545-7)   ¦--------¦-------------------------¦
¦                       ¦   4    ¦   >= classe I           ¦
¦-----------------------¦--------¦-------------------------¦
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¦                       ¦   1    ¦   >= classe IV          ¦
¦                       ¦--------¦-------------------------¦
¦                       ¦   2    ¦   >= classe III         ¦
¦Rajola de gres         ¦--------¦-------------------------¦
¦esmaltat               ¦   3    ¦   >= classe II          ¦
¦(UNE_EN_ISO 10545-7)   ¦--------¦-------------------------¦
¦                       ¦   4    ¦   >= classe I           ¦
¦-----------------------¦--------¦-------------------------¦
¦Rajola de gres sense   ¦Premsat ¦   <= 205 mm3            ¦
¦esmaltar (UNE 67-102)  ¦--------¦-------------------------¦
¦                       ¦extruït ¦   <= 300 mm3            ¦
+----------------------------------------------------------+
Absorció d'aigua (UNE 67-099):
+------------------------------------------+
¦        Rajola         ¦Absorció d'aigua  ¦
¦-----------------------¦------------------¦
¦De valència o ceràmica ¦  10 - 20 %       ¦
¦-----------------------¦------------------¦
¦Gres premsat           ¦  <= 1,5 %        ¦
¦-----------------------¦------------------¦
¦Gres extruït           ¦  <= 3 %          ¦
+------------------------------------------+
Coeficient de dilatació tèrmica lineal (UNE 67-103):
+---------------------------------------------------------------+
¦       Rajola          ¦  Coeficient dilatació tèrmica lineal  ¦
¦-----------------------¦---------------------------------------¦
¦De valència o ceràmica ¦         <= 9 x 10 E -6°C              ¦
¦-----------------------¦---------------------------------------¦
¦Gres premsat           ¦         <= 9 x 10 E -6°C              ¦
¦-----------------------¦---------------------------------------¦
¦Gres extruït           ¦>= 5 x 10 E -6°C    <= 13 x 10 E -6°C  ¦
+---------------------------------------------------------------+
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
RAJOLES DE VALÈNCIA O CERÀMIQUES:
Toleràncies:
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- Costat <= 12 cm	± 0,75%
- Costat > 12 cm	± 0,5%
- Gruix:
- 46 - 400 peces/m2	± 0,5 mm
- 16 - 45 peces/m2	± 0,6 mm
- <= 15 peces/m2	± 0,7 mm
- Rectitud de costats	± 0,3%
- Planor	+ 0,5%
- 0,3%
- Ortogonalitat	± 0,5%
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE 67-098.
RAJOLA DE GRES PREMSAT:
Toleràncies:
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- 15 - 25 peces/m2	± 0,6%
- 26 - 45 peces/m2	± 0,75%
- 46 - 115 peces/m2	± 1%
- Gruix:
- 15 - 45 peces/m2	± 5%
- 46 - 400 peces/m2	± 10%
- Rectitud de costats:
- 15 - 115 peces/m2	± 5%
- 116 - 400 peces/m2	± 0,75%
- Planor:
- 15 - 115 peces/m2	± 0,6%
- 116 - 400 peces/m2	± 1%
- Ortogonalitat:
- 15 - 115 peces/m2	± 0,6%
- 116 - 400 peces/m2	± 1%
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE 67-098.
RAJOLA DE GRES:
Toleràncies:
- Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació	± 2%
- Gruix	± 10%
- Rectitud de costats	± 0,6%
- Planor	± 1,5%
- Ortogonalitat	± 1%
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons la UNE 67-098.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades en caixes. Les peces i/o l'embalatge han d'estar marcats amb les
indicacions següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Primera qualitat
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- Denominació i designació segons normativa vigent.
- Dimensions nominals
- Acabat superficial:
- UGL sense esmaltar
- GL esmaltades
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RAJOLA DE VALÈNCIA O CERÀMICA:
* EN 159 1991 (UNE 67-159-85) "Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E > 10%
(GRUPO BIII)."
* EN 159 1991 (UNE 67-159-92 1M) "Baldosas cerámicas prensadas en seco con absorción de agua E > 10%
(GRUPO BIII)."
RAJOLA DE GRES PREMSAT:
* EN 176 1991 (UNE 67-176-85) "Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E <=
3%) (GRUPO BI)."
* EN 176 1991 (UNE 67-176-92 1M) "Baldosas cerámicas prensadas en seco con baja absorción de agua (E
<= 3%) (GRUPO BI)."
RAJOLA DE GRES EXTRUÏT:
* EN 121 1991 (UNE 67-121-85) "Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E <= 3%)
(GRUPO AI)."
* EN 121 1991 (UNE 67-121-86 ERRATUM) "Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E <=
3%) (GRUPO AI)."
* EN 121 1991 (UNE 67-121-92 1M) "Baldosas cerámicas extruidas con baja absorción de agua (E <= 3%)
(GRUPO AI)."

B0G1 PEDRES NATURALS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Llosa de pedra natural per a col.locar amb un revestiment (parets, terres, taulells, etc.), de
gruixos compresos entre 15 i 80 mm.
Les pedres considerades són:
- Gres
- Calcària
- Granítica
Els acabats superficials considerats són:
- Serrada i sense polir
- Abuixardada
- Polida
- Polida i abrillantada
- Tosquejada
- Flamejada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de constitució homogènia, de gra uniforme i no ha de tenir esquerdes, pèls, buits o
cavitats provinents de restes orgànics.
No ha de tenir nòduls o ronyons que puguin dificultar-ne la talla.
Ha de ser sana, estable enfront dels agents atmosfèrics i no gelable.
La llosa ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
Les arestes han de ser rectes, fetes a escaire, sense cantells escantonats. Les cares han de ser
planes.
En colpejar la peça amb un martell ha de donar un so clar i els seus fragments han de tenir les
arestes vives.
Ha de tenir bones condicions d'adherència per als morters.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la D.F.
Pes específic (UNE_EN 1936):
- Pedra de gres	>= 2400 kg/m3
- Pedra calcària	>= 2000 kg/m3
- Pedra granítica	>= 2500 kg/m3
Coeficient de saturació	>= 47%
Absorció d'aigua, en volum (UNE 127-002):
- Pedra de gres	<= 4,5%
- Pedra calcària	<= 2%
- Pedra granítica	<= 1,4%
Absorció d'aigua, en pes:
- Pedra de gres	<= 0,5%
- Pedra calcària	<= 2%
- Pedra granítica	<= 0,2%
Coeficient de dilatació tèrmica	6 x 10 E - 6 - 12 x 10 E - 6 mm°C
Mòdul d'elasticitat	100000 - 500000 kg/cm2
Porositat aparent	<= 0,4%
Duresa al ratllat (Mohs):
- Pedra de gres o Pedra calcària	>= 3
- Pedra granítica	>= 6,5
Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245)	< 1,2%
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 7 cm d'aresta):
- Pedra de gres	>= 250 kg/cm2
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- Pedra calcària	>= 400 kg/cm2
- Pedra granítica	>= 800 kg/cm2
Gelabilitat (UNE 7-062)	Ha de complir
Resistència a la flexió:
- Pedra de gres	>= 50 kg/cm2
- Pedra calcària	>= 70 kg/cm2
- Pedra granítica	>= 80 kg/cm2
Toleràncies:
- Gruix	± 2 mm
- Diferència de llargària entre les arestes	± 2 mm
- Angles	± 1°
- Rectitud d'arestes	± 0,1%
- Planor	± 0,3%
PEDRA DE GRES:
Llosa de pedra natural de gres obtinguda de roques d'origen sedimentari, constituïda per sorra de
quars i materials aglomerants diversos.
No ha de tenir elements aglomerants de tipus argilós o calcinal.
PEDRA CALCÀRIA:
Llosa de pedra natural calcària obtinguda de roca cristal.lina d'origen sedimentari constituïda
bàsicament per carbonat càlcic.
La seva composició no ha de ser excesivament bituminosa ni rica en argila.
PEDRA GRANÍTICA:
Llosa de pedra natural granítica obtinguda de roca cristal.lina d'origen eruptiu constituïda
bàsicament per quars, feldespat i mica.
No ha de tenir símptomes de descomposició en els seus feldespats característics.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Les peces han d'estar protegides durant el transport.
Emmagatzematge: En llocs adequats sense possibilitat de ser atacades per agents agressius i de
manera que no es trenquin ni s'escantonin.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B0GA PEDRA ARTIFICIAL I ELEMENTS ESPECIALS DE PEDRA ARTIFICIAL

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Peça prefabricada d'aspecte semblant a la pedra natural, obtinguda per un procés d'emmotllament
d'una mescla de ciment, granulats seleccionats i, eventualment, additius i/o colorants.
S'han considerat els següents tipus de peces:
- Placa plana
- Peça de coronament de paret amb 1 o 2 trencaaigües, o amb cantells en escaire
- Peça amb trencaaigües
- Peça amb els cantells en escaire
- Peça en L
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Llis
- Abuixardat
- Rentat a l'àcid
- Polit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la cara plana i les arestes rectes.
No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres defectes superficials.
L'acabat superficial, polit, abrillantat, abuixardat, etc. ha d'estar fet a fàbrica, i no ha de
presentar defectes superficials com es ara taques, escantonaments, esquerdes, etc...
Les armadures de reforç no s'han de veure en cap de les cares.
Toleràncies:
- Dimensions	± 4 mm
- Fletxa de les arestes	± 0,1%
- Planor	± 2 mm
- Balcaments	± 1 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegida de manera que no se n'alterin les característiques.
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, les dades següents:
- Absorció d'aigua
- Geladicitat
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el
terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLACA:
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
PEÇA DE CORONAMENT, PEÇA AMB TRENCAAIGÜES, PEÇA AMB ELS CANTELLS AMB ESCAIRE:
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
PEÇA AMB L:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B44Z PLANXES I PERFILS D'ACER

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Perfils d'acer per a usos estructurals, tallats a mida, i treballats i/o montats a taller, si es el
cas.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b o
A/52b.
- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangular, d'acer
A/37b, A/42b o A/52b.
- Perfils foradats d'acer laminat en calent, de les series rodó, quadrat o rectangular, d'acer A/42b
o A/52b.
- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z o Omega, d'acer A/37b, A/42b o A/52b.
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S'han considerat els acabats de protecció següents:
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer, que
ha de complir les determinacions de la norma NBE EA-95.
Les dimensions i la forma dels perfils han de ser els indicats a la norma NBE EA-95.
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
Les peces han de tenir la forma i dimensions especificats a la D.T. El subministrador ha de
confeccionar els corresponents planols de taller a partir de la D.T. del projecte, i aquests els ha
d'aprovar la D.F.
Les peces han de tenir marcades la seva identificació d'acord amb els plànols de taller, així com
les senyals necessaris per a determinar la seva posició a l'obra.
Toleràncies:
- Dimensions, forma i pes dels perfils	Segons norma NBE EA-95
- Llargària de les peces:
- Fins a 1000 mm	± 2 mm
- De 1001 a 3000 mm	± 3 mm
- De 3001 a 6000 mm	± 4 mm
- De 6001 a 10000 mm	± 5 mm
- De 10001 a 15000 mm	± 6 mm
- De 15001 a 25000 mm	± 8 mm
- A partir de 25001 mm	± 10 mm
- Fletxa	llarg/1500
10 mm
Als elements compostos de mes d'un perfil, la tolerància es refereix a cada perfil, mesurat entre
els nusos i al conjunt dels perfils, mesurada la llargària entre nusos extrems.
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son:
- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible revestit.
- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa amb filferro- elèctrode fusible.
- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro-elèctrode fusible nu.
- Elèctric per resistència.
Per a realitzar les soldadures, el taller comptarà amb dispositius per a voltejar les peces i
col.locar aquestes en la posició més convenient per a executar les soldadures, sense produir
sol.licitacions excessives que puguin perjudicar la resistència dels cordons dipositats.
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb les especificacions de la norma NBE EA-95 part
5.2, per soldadors qualificats d'acord amb la UNE_EN 287-1 1992.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la
llargària de les mateixes han de ser els indicats a la D.T., d'acord amb la norma NBE EA-95.
Toleràncies:
- Dimensions dels cordons de soldadura:
- Fins a 15 mm	± 0,5 mm
- De 16 a 50 mm	± 1,0 mm
- De 51 a 150 mm	± 2,0 mm
- Mes gran de 150 mm	± 3,0 mm
PERFILS TREBALLATS I/O MUNTATS A TALLER AMB CARGOLS:
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que
compleixin les especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5.
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T., o en els seu defecte,
l'indicat a la NBE EA-95, article 3.6.2.
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la
D.T. Els diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels
cargols.
Les superficies que s'han d'unir amb cargols han d'estar netes, sense pintar, i han de ser planes.
Hi ha d'haver volanderes sota la cabota i la femella del cargol.
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim.
Les perforacions han d'estar fetes amb taladre. Només s'admet la perforació amb punxó en perfils
d'acer A/37b de gruix mes petit que 15 mm, en estructures no sotmeses a carregues dinàmiques.
Les famelles de cargols de tipys ordinari o calibrat, sotmesos a traccions en la direcció del seu
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eix, s'han de bloquejar.
Toleràncies:
- Diàmetre dels cargols calibrats	-0,00 mm
+0,15 mm
- Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència	± 1,0 mm
- Separació i alineació de forats:
- Diàmetre del forat 11 mm	± 1,0 mm
- Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm	± 1,5 mm
- Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm	± 2,0 mm
- Diàmetre del forat 25 o 28 mm	± 3,0 mm
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d'aplicar la capa d'emprimació s'han d'haver eliminat les incrustacions de qualsevol material,
les restes de greix, òxid i pols.
Les superficies que han de quedar en contacte a les unions fetes amb cargols, així com els llocs on
s'hagi de realitzar soldadures, no s'han de pintar.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció del galvanitzat	>= 275 g/m2
Puresa del zinc	>= 98,5 %
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de
manera que no s'alterin les seves condicions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord
amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación"

B4LD SEMIBIGUETES DE FORMIGÓ ARMAT

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Element prefabricat semiresistent format per una sola de ceràmica, o per motlles ceràmics
formigonats, o per una sola de formigó, amb armadura bàsica inferior, rigiditzador superior i
gelosia d'unió incorporada entre ambdues, apte per a resistir les sol.licituds de càlcul un cop
completat a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les característiques geomètriques han de correspondre a les condicions reflectides a "l'Autorització
d'Us" del sistema de sostre utilitzat.
La semibigueta ha de resistir, amb l'apuntalament que calgui, els esforços originats durant la seva
posada a l'obra.
Ha de tenir concedida i ha de ser vigent l'Autorització d'ús amb la fitxa de característiques
tècniques, d'acord amb la normativa vigent.
Si l'element s'ha fabricat a l'àmbit territorial de Catalunya ha de tenir concedida i en vigència
l'autorització administrativa de la Generalitat de Catalunya d'acord amb el decret 71/1995 de 7 de
gener.
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els
guerxaments, les esquerdes,les armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquin el seu
comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en
la instrucció EHE.
El formigó de les biguetes ha de complir les condicions de l'art. 30 i s'ha de tipificar segons
l'art. 39.2 de l'EHE
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en
especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les
classes d'exposició.
El conglomerant utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-97. Ha de ser del
tipus pòrtland normal, amb addicions actives o putzolànic.
No s'han d'utilitzar barreges de ciment de procedència diferent.
No s'han d'utilitzar, tant per al pastat com per a la cura del formigó, aigües que produeixin
eflorescències o que originin pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment, ni qe afectin
a les propietats del formigó o a la protecció de les armadures front a la corrosió.
La naturalesa dels granulats i la seva preparació ha de garantir la resistència adequada i la
durabilitat del formigó.
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Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de
descompondre per l'acció dels agents exteriors a què han d'estar sotmesos a l'obra.
No s'han d'utilitzar granulats provinents de roques toves, friables o poroses, ni d'aquelles que
continguin compostos ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs
o sulfits.
Els acanalats de la peça, han de tenir les dimensions necessàries per tal que es puguin complir les
prescripcions relatives al recobriment de les armadures.
Les peces ceràmiques han d'estar tallades a biaix de cartabó en els seus extrems per facilitar
l'entrada de formigó en els junts.
Els paraments de les peces ceràmiques col.laborants que han d'estar en contacte amb el formigó han
de tenir estries o ratlles.
Les peces ceràmiques no han de tenir cap mena de fissura.
L'amplària dels junts entre les peces ha de ser constant.
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge.
La cara superior de la semibigueta ha de tenir una textura rugosa al llarg de tota la superfície.
L'armadura passiva, longitudinal, superior i inferior, la transversal i la de connexió ha d'estar
feta amb filferros corrugats, que compleixin les exigències de la EHE, art.31.1.
Només pot haver barres llises, que compleixin les exigencies per a armadures bàsiques
electrosoldades en gelosia segons la EHE art.31.4, als elements de connexió de les armadures
bàsiques electrosoldades.
L'armadura bàsica ha d'estar disposada a tota la llargària de la bigueta.
La separació entre les barres de l'armadura, i la distancia d'aquestes als paraments han de complir
l'article 10 de l'EFHE.
Les distàncies entre barres d'armadura i els recubriments han d'estar d'acord amb l'article 10 de
l'EFHE.
Nombre de barres armadura bàsica inferior	>= 2
Contrafletxa	<= 0,2% L
Fletxa lateral	<= 1/300 L
Planor:
- Superfícies vistes	<= 5 mm/2 m
- Superfícies ocultes	<= 20 mm/2 m
Gruix de les peces ceràmiques:
- Col.laborants	>= 10 mm
- De motlle	>= 7 mm
Fondària de les estries	>= 2 mm
Separació entre els junts (h: alçària de la peça)	>= 10 mm
>= 1/8 h
Resistència característica a la compressió
de les peces ceràmiques	>= 250 kg/cm2
Absorció específica de l'aigua (UNE 67-027)	<= 22%
Resistència característica estimada
del formigó (Fest) al cap de 28 dies	>= 25 N/mm2
Diàmetre dels buits del formigó	<= 2 mm
Fissuració	Sense fissures visibles
Toleràncies:
- Dimensions nominals de la secció	+ 5%
- 2%
- Llargària	± 30 mm
- Pas de gelosia	± 5%
- Alineació lateral de les peces ceràmiques	± 3 mm
L'Autorització d'ús ha d'estar vigent a l'inici de construcció dels sostres, i les característiques
físico-mecàniques han de ser iguals o superiors a les indicades al projecte executiu.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: La semibigueta ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
- Designació del tipus garantit a la fitxa tècnica de característiques
En cada subministrament d'elements resistents que arribi a l'obra s'ha de verificar com a mínim:
Que les marques d'identificació sobre l'element resistent (fabricant, tipus d'element, data
fabricació i longitud) coincideixen amb les dades del full de subministrament
Que les característiques geomètriques i d'armat estan d'acord amb l'Autorització d'ús i coincidiesen
amb les especificades al projecte executiu
Que els recobriments mínims compleixen amb les prescripcions de l'art. 34.3 de l'EFHE
Que es disposa del certificat acreditatiu d'un distintiu oficial o be de la justificació del control
intern de fabricació dels elements signada per persona física d'acord amb l'art. 3.2, apartat E, de
l'EFHE
L'element resistent que resulti malmès quedant afectada la seva capacitat resistent en els processos
de transport, descarrega i manipulació, no s'ha d'utilitzar en l'obra
Les biguetes i lloses alveolars pretensades s'han d'apilar netes sobre suports -que han de coincidir
en la mateixa vertical- amb vol no superior a 0,5 metres ni alçària superior a 1,5 metres, llevat
d'indicació del propi fabricant
Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment sobre taulons de fusta alineats en vertical, situats
entre 10 i 20 cm dels extrems i en el centre, de manera que no tinguin contacte directe amb el
terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
EFHE Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la
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ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos
prefabricados (EFHE)

B4LZ MATERIALS AUXILIARS PER A SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Revoltons per a la fabricació de sostres unidireccionals amb elements resistents industrialitzats.
S'han considerat els materials següents:
- Revoltons de ceràmica
- Revoltons de morter de ciment
- Revoltons de poliestirè
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques geomètriques han de correspondre a les condicions reflectides a "l'Autorització
d'Us" del sistema de sostre utilitzat.
El perfil de la peça ha de complir en qualsevol punt:
- Peces resistents	h > c/8
- Peces alleugeridores o recuperables	h > c/6
h = gruix del formigó de la capa de compressió al punt determinat
c = distància del punt del perfil al eix vertical de simetria de la peça.
Càrrega de rotura a flexió > 1.0 kN determinada segons UNE 53981 per a peces de poliestiré expandit,
i segons UNE 67037 per a peces d'altres materials
Resistència a compressió en peces col·laborants	>= fck formigó del sostre
No hi ha d'haver deformacions ni cantells escantonats.
Toleràncies:
- Alçària:
- Revoltó ceràmic	± 1,5%
- Revoltó de morter de ciment	± 3,0 mm
- Revoltó de poliestiré	± 1,5%
- Amplària:
- Revoltó ceràmic	± 1,0%
- Revoltó de morter de ciment	± 3,0 mm
- Revoltó de poliestiré	± 1,0%
- Llargària:
- Revoltó ceràmic	± 1,5%
- Revoltó de morter de ciment	± 3,0 mm
- Angles diedres	± 3°
Toleràncies de fletxa en arestes o diagonals planes:
- Per a dimensions < 20 cm
- Revoltó ceràmic	± 2,0 mm
- Revoltó de morter de ciment	± 1,0 mm
- Per a dimensions >= 20 cm
- Revoltó ceràmic	± 3,0 mm
- Revoltó de morter de ciment	± 2,0 mm
REVOLTÓ CERÀMIC:
Peça obtinguda per un procés d'emmotllament, assecatge i cocció d'una pasta argilosa.
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si té un so agut en ser
colpejada i un color uniforme en trencar-se.
A les peces resistents no s'han d'admetre superficies fissurades a la cara superior ni a la cara
inferior ni a les ales de suport ni als envans laterals.
La reducció de resistència per partícules de calç (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en
ebullició i assecatge posterior) ha de ser inferior al 10%.
Eflorescències (UNE 67-029)	"no eflorescido" o "ligeramente eflorescido"
Succió d'aigua (UNE 67-031)	<= 10 g/dm2 x min
Absorció d'aigua (UNE 67-027)	<= 25%
Expansió per humitat (UNE 67-036)	<= 1,8 mm/m
Escrostonaments (UNE 67-039)	<= 15 mm
En peces ceràmiques el valor mig de l'expansió per humitat no ha de ser major que 0.55 mm/m
determinat segons UNE 67036
REVOLTÓ DE MORTER DE CIMENT:
Peça obtinguda per un procés d'emmotllament d'una pasta de morter de ciment pòrtland, granulat,
aigua i, eventualment, additius.
Densitat aparent	0,8 - 1,2 kg/dm3
REVOLTÓ DE POLIESTIRÈ:
Peça rígida d'escuma de poliestiré expandit amb estructura de cèl.lula tancada.
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
No han d'estar en contacte amb olis, dissolvents, hidrocarburs saturats, àcids o betums a
temperatures >= 130°C.
Densitat aparent	>= 15 kg/m3
Conductivitat tèrmica	<= 0,028 kcal/h m °C
Absorció d'aigua	<= 0,4%
Les peces que quedin exposades a l'exterior durant la vida útil de l'edifici han de tenir, com a
mínim, una classificació de comportament al foc de tipus M1 segons UNE 23727
L'Autorització d'ús ha d'estar vigent a l'inici de construcció dels sostres, i les característiques
físico-mecàniques han de ser iguals o superiors a les indicades al projecte executiu.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades sobre palets.
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
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- Nom del fabricant o marca comercial
- Data de fabricació
- Dimensions i d'altres característiques
REVOLTÓ CERÀMIC O DE MORTER DE CIMENT:
En cada subministrament d'elements d'entrebigat de tipus ceràmic o de morter de ciment que arribi a
l'obra s'ha de verificar com a mìnim:
- Que les característiques geomètriques estan d'acord amb l'Autorització d'ús i que coincideixen amb
les especificades als plànols del projecte executiu
- Que es disposa de certificació documental sobre el compliment dels assaigs de rotura a flexió, i
si la peça es cerámica, de l'expansió per humitat segons l'apartat 11.1 de l'EFHE
REVOLTÓ DE POLIESTIRÈ:
En cada subministrament d'elements d'entrebigat de poliestiré que arribi a l'obra s'ha de verificar
com a mìnim:
- Que les característiques geomètriques estan d'acord amb l'Autorització d'ús i que coincideixen amb
les especificades als plànols del projecte executiu
- Que es disposa de certificació documental sobre el compliment dels assaigs de rotura a flexió
- Que existeix garantia documental del fabricant que el comportament de reacció al foc sigui com a
mínim M1, d'acord amb UNE 23727, per a peces de poliestiré
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin i sense contacte directe amb el terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EFHE Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos
prefabricados (EFHE)
REVOLTONS CERÀMICS:
* UNE 67-020-86 1R "Bovedillas de arcilla cocida para forjados unidireccionales. Definiciones,
clasificación y características."

B522 TEULES DE CERÀMICA

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Teula de ceràmica, obtinguda per un procés d'emmotllament, assecatge i cuita d'una pasta argilosa.
S'han considerat els tipus següents:
- Teula àrab d'elaboració mecànica
- Teula àrab manual
- Teula plana
- Teula romana
- Lloseta de ceràmica
S'han considerat els acabats següents:
- Color vermell, palla, marró, gris, envellit o variable
- Esmaltada
- Destonificada
- Flamejada
- Gresificada
- Vidriada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir deformacions o altres defectes visibles.
La teula d'elaboració mecànica, ha de tenir una textura llisa i uniforme a tota la superfície. En
trencar-la, la fractura ha de ser uniforme i de gra fi.
Excepte la teula flamejada, la resta ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
La teula romana ha de tenir un forat fet o insinuat, la teula plana dos.
La coloració (en massa o superficial) s'ha de produir sempre com a resultat de la cocció.
Les teules esmaltades o colorejades en superfície no experimentaran variació sensible de color al
ser sotmeses a un assaig de cocció a forn elèctric a 600°C durant 2 h.
En el procés d'elaboració de la teula gresificada, la pasta argilosa s'ha revestit d'una capa
d'argila que durant la cuita (aprox. 1050°C) arriba gairebé al punt de fusió.
En el procés d'elaboració de la teula vidriada, la peça s'ha sotmés a un tractament de vitrificació.
Resistència a la flexió (UNE 67-035)	>= 100 kg
Resistència a l'impacte (bola d'acer
de 200 g des de 25 cm, UNE 67-032)	No s'ha de trencar ni escrostonar
Gelabilitat (UNE 67-034)	No gelables
Permeabilitat (UNE 67-033)	>= 2 h
Fissures i esquerdes (UNE 67-024)	Nul.les
Exfoliacions i laminacions (UNE 67-024)	Nul.les
Nombre d'escrostonaments (UNE 67-039):
- En cara vista	Cap de dimensió mitjana > 15 mm
- En tota la peça	<= 3/dm2 de dimensió mitjana >7mm i <= 15 mm
Toleràncies:
- Tolerància de deformació i sobre el valor nominal (D) de les dimensions i sobre la dispersió
(muestra de 6 unidades):
+----------------------------------------------------------------------+
¦     Tipus     ¦ Fletxa en   ¦    Fletxa en   ¦    Tolerància         ¦
¦               ¦ generatriu  ¦      arestes   ¦   dimensió (D)        ¦
¦---------------¦-------------¦----------------¦-----------------------¦
¦Plana o romana ¦   <= 1%     ¦       <= 2%    ¦       ± 2%            ¦
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¦---------------¦-------------¦----------------¦-----------------------¦
¦               ¦             ¦                ¦  D > 500 mm   ¦± 2 %  ¦
¦               ¦             ¦                ¦---------------¦-------¦
¦    Curva      ¦   <= 2%     ¦       <= 2%    ¦250 <= D <= mm ¦± 3%   ¦
¦               ¦             ¦                ¦---------------¦-------¦
¦               ¦             ¦                ¦  D < 250 mm   ¦± 6%   ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Planor	± 2,5%
TEULA ÀRAB O TEULA ROMANA:
Diàmetre dels forats per a clavar-les	>= 0,3 cm
Separació dels forats al cantell	>= 2,5 cm
TEULA GRESIFICADA, ESMALTADA O VIDRIADA:
No ha de tenir esquerdes ni porus a la superfície.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades sobre palets.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67-024-93 "Tejas de arcilla cocida. Definiciones, clasificación y especificaciones."

B5ZH CANALS EXTERIORS, BUNERES I REIXES DE DESGUÀS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Elements per a formació de canals per a la conducció i expulsió de l'aigua de la coberta.
S'han considerat els elements següents:
- Canal exterior format amb planxa de zinc o de coure de 0,6 a 0,82 mm de gruix i 65 cm de
desenvolupament com a màxim, obtinguda per un procés de laminatge
- Canal exterior de planxa d'acer galvanitzat d'1 mm de gruix i 65 cm de desenvolupament com a
màxim, obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un procés de galvanitzat en calent, per procés
d'immersió contínua amb accessoris i peces de muntatge
- Canal exterior de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb
accessoris i peces de muntatge
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció de galvanització (Sendzimir)	>= 360 g/m2
Puresa del zinc	>= 98,5%
PEÇA DE PLANXA:
La superfície ha de ser llisa i plana.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials.
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.
Els extrems de la canal exterior han d'estar tallats perpendicularment a l'eix longitudinal.
Toleràncies:
- Desenvolupament	± 3 mm
- Gruix:
- Planxa de zinc	± 0,03 mm
- Planxa d'acer galvanitzat	± 0,11 mm
- Dimensions	± 1 mm
PEÇA DE PLANXA DE ZINC:
Contingut de zinc (UNE 37-301)	99,95%
Llargària	200 - 300 cm
Toleràncies:
- Impureses (UNE 37-301)	Ha de complir
- Llargària	± 5 mm
CANAL EXTERIOR DE PVC RÍGID:
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni altres defectes superficials.
Densitat (UNE 53-020)	1,35 - 1,46 g/cm3
Resistència a la tracció (UNE 53-114)	>= 500 kg/cm2
Allargament fins al trencament (UNE 53-114)	>= 80%
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118)	>= 79°C
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114)	<= 5%
Resistència a la flama (UNE 53-315)	Autoextingible
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114)	<= 10%
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114)	1500 cicles
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114)	Ha de complir
Resistència als productes químics (DIN 16929)	Ha de complir
Gruix	>= 1,7 mm
Toleràncies:
- Desenvolupament	± 1 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
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Subministrament: A cada canal, peça especial o albarà de lliurament han de figurar les dades
següents:
+---------------------------------------------------------------------+
¦   Planxa d'acer galvanitzat    ¦              PVC rígid             ¦
¦--------------------------------¦------------------------------------¦
¦- Nom del fabricant o marca     ¦  - Nom del fabricant o marca       ¦
¦  comercial                     ¦    comercial                       ¦
¦- Tipus i grau de l'acer        ¦  - Diàmetre, llargària i d'altres  ¦
¦- Dimensions del producte       ¦    característiques del producte   ¦
¦- Acabat i massa del recobriment¦  - Data de la fabricació           ¦
+---------------------------------------------------------------------+
Emmagatzematge: Les peces han d'estar apilades en posició horitzontal sobre superfícies planes i en
llocs protegits contra impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7-183-64 "Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados,
aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero."
UNE 37-501-88 1R "Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo."
CANAL EXTERIOR D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 36-130-91 2R "Bandas (chapas y bobinas) de acero bajo en carbono, galvanizadas en continuo por
inmersión en caliente para conformación en frío. Condiciones técnicas de suministro."
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE O PVC RÍGID:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B5ZZ MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
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 ceràmica en forma de L, armada, obtinguda per un procés d'emmotllament i cocció a partir
d'una pasta argilosa i, eventualment d'altres materials
- Peça de suport per a bunera 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 bunera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa que
ha d'anar recolzat sobre la paret.
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Les arestes han de ser rectes i escairades.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques
ni imperfeccions superficials.
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5.
Puresa del zinc (% en pes)	>= 98,5
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
Toleràncies:
- Desenvolupament	± 3 mm
- Llargària nominal	+ 3%
- 0%
- Gruix	± 0,1 mm
TUB D'ACER GALVANITZAT:
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització.
Gruix del tub	>= 0,6 mm
Gruix de la platina	>= 1 mm
Protecció de la galvanització (Sendzimir)	>= 400 g/m2
PEÇA L DE CERÀMICA:
Ha de tenir el color i la textura uniformes. Ha d'estar suficientment cuita. Això s'aprecia si fa un
so agut en ser colpejada i té un color uniforme en ser fracturada.
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre
l'aigua en ebullició i el posterior dessecatge a una temperatura de 105°C) en més d'un 10%, ni han
de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua durant 24 h.
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L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Amplària x alçària.
Eflorescències (UNE 67-029)	"no eflorescido" o "ligeramente eflorescido"
Escrostonats, superfície afectada	<= 15%
Fissures	No s'han d'admetre
Exfoliacions i laminacions	No s'han d'admetre
Succió d'aigua (UNE 67-031)	<= 0,15 g/m2 min
Absorció d'aigua (UNE 67-027)	<= 22%
Gelabilitat (UNE 67-028)	No gelable
Superfície del forat	<= 2,5 cm2
Envanets entre forats	>= 0,5 cm
Envanet entre forat i cara exterior	>= 0,6 cm
Superfície total de forats al pla	>= 10%
Toleràncies:
- Llargària (UNE 67-044):
- Peça de llargària <= 1 m	± 8 mm
- Peça de llargària > 1 m	± 10 mm
- Amplària (UNE 67-030)	± 6 mm
- Alçària (UNE 67-030)	± 5 mm
Toleràncies respecte a la mitjana de la remesa:
- Llargària (UNE 67-044):
- Peça de llargària <= 1 m	± 5 mm
- Peça de llargària > 1 m	± 6 mm
- Amplària (UNE 67-030)	± 4 mm
- Alçària (UNE 67-030)	± 3 mm
- Fletxa a les arestes o a les diagonals (UNE 67-030)	± 4 mm
- Angles díedres	± 3%
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT:
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements.
Protecció de la galvanització (Sendzimir)	>= 275 g/m2
PAPER KRAFT:
Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre l'envà i la solera.
Gramatge (UNE 57-014)	75 g/m2
Contingut d'humitat (UNE 57-005)	7,5%
Índex de porositat (UNE 57-029)	>= 3
Absorció d'aigua (UNE 57-027)	<= 35 g/m2
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033)	>= 110
Toleràncies:
- Gramatge	± 4%
- Contingut d'humitat	± 1%
- Resistència a l'esqueixament	- 15%
CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària.
Protecció de la galvanització (Sendzimir)	>= 275 g/m2
Característiques del junt:
+-------------------------------------------------------------+
¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦   Diàmetre    ¦   Gruix       ¦
¦                  ¦de la peça¦   del junt    ¦  del junt     ¦
¦                  ¦   (mm)   ¦      (mm)     ¦    (mm)       ¦
¦------------------¦----------¦---------------¦---------------¦
¦Vis:              ¦    5,4   ¦       24      ¦               ¦
¦Plom i ferro      ¦    5,5   ¦       24      ¦   >= 10       ¦
¦                  ¦    6,5   ¦       27      ¦               ¦
¦------------------¦----------¦---------------¦---------------¦
¦Vis:              ¦     -    ¦    53 metall  ¦  >= 7 metall  ¦
¦Metall i goma     ¦     -    ¦    50 goma    ¦  >=110 goma   ¦
¦------------------¦----------¦---------------¦---------------¦
¦Clau: Plom        ¦      -   ¦  >= 20 exterio¦    >= 2       ¦
¦Clau: Pàstic      ¦      -   ¦  >= 15 exterio¦    >= 5       ¦
+-------------------------------------------------------------+
SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC:
El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació uniformement
distribuïts.
Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de coberta.
El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament sobre
l'element de suport.
Amplària de la vessant de plom	120 mm
Secció de la ventilació	>= 100 cm2/m
GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA:
La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre fixar-se
al suport.
Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport.
Ha de presentar una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials.
REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ:
La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts.
El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport.
Toleràncies:
- Diàmetre	± 1%
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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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.
PEÇA EN FORMA D'L DE CERÀMICA:
Subministrament: empaquetades sobre palets.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres
que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves característiques
(cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUB D'ACER GALVANITZAT, ANCORATGE, PEÇA DE SUPORT, PEÇA PER A PAS DE CONDUCTES, CLAU, VIS, GANXO U
REIXA:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
PAPER KRAFT:
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
PEÇA EN FORMA D'L DE CERÀMICA O PERFIL DE SUPORT DE CARENER:
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7-183-64 "Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados,
aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero."
UNE 37-501-88 1R "Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo."
PEÇA DE CERÀMICA:
* UNE 67-019-93 EXP "Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. Definiciones, clasificación y
especificaciones."
PAPER KRAFT, PEÇA PER A PAS DE CONDUCTES O GANXO D'ACER INOXIDABLE:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B741 LÀMINES DE PVC NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Làmina termoplàstica de policlorur de vinil plastificat, amb o sense armadura.
S'han considerat els tipus de làmines següents:
- Làmina no resistent a l'intempèrie, sense armadura, o amb armadura de fibra de vidre
- Làmina resistent a l'intempèrie, sense armadura, o amb armadura de fibra de vidre, o de malla de
poliester
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les làmines compleixin la següent normativa:
- Làmines per a impermeabilitzar edificis	UNE 104-302
- Làmines per a impermeabilitzar canals, dipòsits, basses etc.	UNE 104-303
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.
Gruix 	>= 1,2 mm
Amplària	>= 105 cm
Llargària	>= 1000 cm
Comportament respecte al foc	Autoextingible o no combustible
Toleràncies:
- Gruix	± 10%
- Amplària	± 1%
- Rectitud de vores	± 50 mm/10 m (no acumulatius)
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.
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Dimensions en cm
- Indicació del tipus de PVC
- Tipus de làmina
- Data de fabricació
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un
màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la
pluja i la humitat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LÀMINA PER A IMPERMEABILITZACIÓ D'EDIFICIS:
UNE 104-302:2000 EX Materiales sintéticos. Láminas de poli(cloruro de vinilo) plastificado para la
impermeabilización de cubiertas de edificios. Características y métodos de ensayo.
LÀMINA PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE CANALS, BASSES, DIPÒSITS, ETC.:
UNE 104-303:2000 EX Materiales sintéticos. Láminas de poli(cloruro de vinilo) plastificado, PVC-P,
con o sin armadura, no resistentes al betún, para la impermeabilización de embalses, depósitos,
piscinas, presas y canales de agua. Características y métodos de ensayo.

B771 LÀMINES DE POLIETILÈ NO RESISTENTS A LA INTEMPÈRIE

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Làmina termoplàstica de polietilè.
S'han considerat els tipus següents:
- Vel de polietilè
- Làmina de baixa densitat
- Làmina d'alta densitat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La làmina ha de ser homogènia.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser estanca a l'aigua.
VEL DE POLIETILÈ:
Amplària	>= 100 cm
Llargària	>= 1000 cm
Resistència a l'esquinçament	>= 30 kg/cm
Característiques mecàniques:
+----------------------------------------------------------+
¦ Gruix   ¦Resistència a ¦Resistència a¦ Allargament fins  ¦
¦         ¦   l'impacte  ¦ la tracció  ¦ al trencament     ¦
¦(micres) ¦       (g)    ¦   (kg/cm2)  ¦     (%)           ¦
¦---------¦--------------¦-------------¦-------------------¦
¦  50     ¦     >= 80    ¦       -     ¦      -            ¦
¦---------¦--------------¦-------------¦-------------------¦
¦ 100-150 ¦     >= 300   ¦      >= 150 ¦    >= 350         ¦
¦---------¦--------------¦-------------¦-------------------¦
¦ 250     ¦     >= 600   ¦      >= 150 ¦    >= 350         ¦
+----------------------------------------------------------+
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 53-254.
Toleràncies:
- Gruix	± 15%
- Diferència entre el gruix mitjà real i el gruix nominal	± 5%
- Amplària	- 0%
+ 2%
LÀMINA D'ALTA DENSITAT:
Ha de ser soldable per ambdues cares, per els procediments habituals (aire calent, altres formes de
fussió, aportació del mateix material calent, etc.).
Gruix nominal	>= 1 mm
Duresa Shore	64°
Assaig de doblegat a baixes temperatures	No ha de tenir esquerdes
Resistència a la tracció en ambdues direccions	>= 250 kp/m2
Allargament al trencament en ambdues direccions	>= 700%
Resistència mecànica a la perforació	>= 450 kp/cm
Envelliment artificial accelerat:
- Pèrdua d'allargament al trencament	< 15%
- Pèrdua de resistència	< 15%
Resistència a l'esquinçament	>= 900 kp
Comportament a la calor,
variació de les dimensions (assaig a 100°C)	< 3%
Absorció d'aigua:
- a les 24 h	< 0,2%
- als 6 dies	< 1%
Resistència a la perforació per arrels	Sense perforacions
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-300.
Toleràncies:
- Gruix	± 10%
- Variació del gruix en la zona lateral de la làmina
(a 60 mm de la vora)	0,15 mm
- Amplària	± 1%
- Duresa Shore	± 5°
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Dimensions en cm
- Pes per m2
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- Color
- Data de fabricació
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un
màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la
pluja i la humitat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
VEL DE POLIETILÈ:
* UNE 53-254-78 (1) "Plásticos. Películas de polietileno empleadas en la construcción.
Características y métodos de ensayo."
LÀMINA D'ALTA DENSITAT:
UNE 104-300:2000 EX Materiales sintéticos. Láminas de polietileno de alta densidad (PEAD) para la
impermeabilización en obra civil. Características y métodos de ensayo.

B7B1 MATERIALS PER A LÀMINES SEPARADORES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Làmina separadora formada per feltres de teixits sintètics.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics continus lligats tèrmicament.
- Feltre de poliester termoestable fet amb fibres de poliester sense teixir, consolidat mecànicament
mitjançant punxonament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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.
FELTRE DE POLIPROPILÈ:
Composició química:
- Propilè	aprox. 70%
- Polietilè	aprox. 30%
Grandària del porus	aprox. 0,1 mm
+------------------------------------------------------------------------+
¦Pes mínim ¦Resistència ¦Allargament fins ¦Permeabilitat amb columna     ¦
¦ (g/m2)   ¦a la tracció¦  al trencament  ¦d'aigua de 10cm, perpendicu-  ¦
¦          ¦ (kg/5cm)   ¦                 ¦larment al pla                ¦
¦----------¦------------¦-----------------¦------------------------------¦
¦   60     ¦  >= 12     ¦     >= 25%      ¦aprox. 250 l/m2 a 0,02 bar    ¦
¦   70     ¦  >= 15     ¦     >= 25%      ¦aprox. 50 l/m2 a 1 bar        ¦
¦   90     ¦  >= 22,5   ¦     >= 25%      ¦aprox. 400 l/m2 a 0,02 bar    ¦
¦  100     ¦  >= 25     ¦     >= 25%      ¦aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar    ¦
¦  110     ¦  >= 30     ¦     >= 30%      ¦aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar    ¦
¦  130     ¦  >= 30     ¦     >= 30%      ¦aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar    ¦
¦  140     ¦  >= 35     ¦     >= 30%      ¦aprox. 300 l/m2 a 0,02 bar    ¦
¦  190     ¦  >= 49     ¦     >= 30%      ¦aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar    ¦
¦  200     ¦  >= 50     ¦     >= 40%      ¦aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar    ¦
¦  250     ¦  >= 63     ¦     >= 40%      ¦aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar    ¦
¦  275     ¦  >= 70     ¦     >= 40%      ¦aprox. 190 l/m2 a 0,02 bar    ¦
¦  300     ¦  >= 83     ¦     >= 40%      ¦aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar    ¦
¦  350     ¦  >= 80     ¦     >= 40%      ¦aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar    ¦
¦  400     ¦  >= 95     ¦     >= 40%      ¦aprox. 120 l/m2 a 0,02 bar    ¦
+------------------------------------------------------------------------+
FELTRE DE POLIESTER:
Resistència a la tracció	>= 23 kg/2,5 cm
Allargament fins el trencament	>= 30%
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
A cada rotlle hi han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Dimensions en cm
- Pes per m2
- Data de fabricació
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un
màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en llocs protegits del sol, la
pluja i la humitat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B7C1 MATERIALS PER A AÏLLAMENTS AMORFS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
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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:
- Granulat d'argila expandida obtingut per trituració i expansió en un forn a alta temperatura, de
densitat 300 o 450 kg/m3, subministrada en sacs o preparada per ser impulsada en sec
- Granulat de perlita expandida obtingut per expansió a temperatures elevades de vermiculites amb un
augment de volum aproximat de 20 vegades, de densitat 110/130 kg/m3, sense tractament o preparada
per injectar
- Granulat de vermiculita expandida obtingut per expansió a temperatures elevades de compostos de
silicats d'alumini, ferro i magnesi, amb un augment de volum entre 20 i 30 vegades, densitat 85/90
kg/m3,sense tractament o preparada per injectar
- Grànuls de poliester expandit obtingut per trituració del rebuig de plaques del mateix material,
de densitat 10, 15 0 25 kg/m3, preparats per a injectar
- Flocs de fibra de vidre sense aglomerar o aglomerats amb resines termoenduribles preparats per a
injectar
- Grànuls de suro obtinguts per trituració del rebuig de suro aglomerat negre, de densitat 110
kg/m3, sense tractament o preparats per injectar
- 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
- Escuma d'urea formol, termoendurible, obtinguda per la reacció química d'una resina d'urea formol,
un agent escumògen i un enduridor, de densitat 10/12 o 12/14 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
- Escumant per a formigó cel.lular
ARGILA EXPANDIDA:
Ha de ser imputrescible i inatacable pels agents atmosfèrics i productes químics.
Terrossos d'argila, en volum (UNE 7-133)	< 0,25%
Contingut de fins que passen pel tamís 0,08, en volum (UNE 7-050)	< 2%
Absorció d'aigua	< 15%
Característiques del material en funció de la densitat:
+------------------------------------------------------------------------+
¦Densitat ¦Densitat aparent ¦Conductivitat tèrmica a 20°C¦Granulometria  ¦
¦(kg/m3)  ¦    (kg/m3)      ¦ (UNE 53-037) (kcal/h m °C) ¦   (mm)        ¦
¦---------¦-----------------¦----------------------------¦---------------¦
¦  300    ¦   300-450       ¦        <= 0,08             ¦   3-16        ¦
¦  450    ¦   450-600       ¦        <= 0,11             ¦   3-12        ¦
+------------------------------------------------------------------------+
PERLITA EXPANDIDA:
Ha de ser imputrescible i incombustible.
Densitat aparent	110 - 130 kg/m3
Conductivitat tèrmica a 20°C	<= 0,045 kcal/h m °C
Granulometria	0 - 3 mm
VERMICULITA EXPANDIDA:
Ha de ser imputrescible i incombustible.
Densitat aparent	60 - 140 kg/m3
Conductivitat tèrmica a 20°C	<= 0,06 kcal/h m °C
Granulometria	2 - 6 mm
pH	aprox. 7,2
GRÀNULS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT PREPARATS PER A INJECTAR:
Característiques de la matèria primera:
+------------------------------------------------------------------------+
¦Densitat¦Densitat aparent ¦Conductivitat tèrmica ¦Permeabilitat al      ¦
¦(kg/m3) ¦   (UNE 53-215)  ¦  a 0°C  (UNE 53-037) ¦ vapor d'aigua        ¦
¦        ¦     (kg/m3)     ¦     (kcal/h m °C)    ¦  (UNE 53-312)        ¦
¦        ¦                 ¦                      ¦(g cm/cm2 dia mm hg)  ¦
¦--------¦-----------------¦----------------------¦----------------------¦
¦  10    ¦      10         ¦       <= 0,043       ¦       <= 8           ¦
¦  15    ¦      15         ¦       <= 0,032       ¦       <= 6,5         ¦
¦  25    ¦      25         ¦       <= 0,029       ¦       <= 4,5         ¦
+------------------------------------------------------------------------+
FLOCS DE FIBRA DE VIDRE:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Reacció al foc (UNE 23-727)	M0
Característiques del material en funció del tratament i de la densitat:
+------------------------------------------------------------------------+
¦Tractament      ¦Densitat aparent ¦Conductivitat  ¦Permeabilitat al     ¦
¦                ¦     (kg/m3)     ¦tèrmica a 20°C ¦   vapor d'aigua     ¦
¦                ¦                 ¦(kcal/h m °C)  ¦(g cm/m2 dia mm hg)  ¦
¦----------------¦-----------------¦---------------¦---------------------¦
¦sense aglomerat ¦     20-40       ¦  <= 0,026     ¦          -          ¦
¦----------------¦-----------------¦---------------¦---------------------¦
¦aglomerats per  ¦     30-35       ¦  <= 0,033     ¦      120 - 197      ¦
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¦a injectar      ¦                 ¦               ¦                     ¦
+------------------------------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Densitat	- 10%
+ no fixada
GRÀNULS DE SURO:
Ha de ser inatacable per insectes i microorganismes.
Les característiques de la matèria primera han de ser:
- Densitat aparent (UNE 56-906)	<= 140 kg/m3
- Conductivitat tèrmica a 20°C (UNE 53-037)	<= 0,036 kcal/hm°C
- Contingut d'humitat (UNE 56-909)	<= 0,005 g/cm3
- Comportament en l'aigua bullent	Cap desaglomeració
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	<= 0,020 kcal/h m °C
ESCUMA D'UREA FORMOL:
Ha de ser autoextingible i no afavorir el desenvolupament d'insectes i microorganismes.
Contracció al cap 15 dies	<= 4%
Conductivitat tèrmica:
+---------------------------------------------------+
¦Densitat ¦Densitat aparent ¦Conductivitat tèrmica  ¦
¦(kg/m3)  ¦  (UNE 53-215)   ¦a 20°C  (UNE 53-037)   ¦
¦         ¦     (kg/m3)     ¦    (kcal/h m °C)      ¦
¦---------¦-----------------¦-----------------------¦
¦ 10/12   ¦    10/12        ¦      <= 0,032         ¦
¦ 12/14   ¦    12/14        ¦      <= 0,030         ¦
+---------------------------------------------------+
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       ¦Conductivitat tèrmica  ¦
¦                      ¦      (kg/m3)            ¦   (kcal/h m °C)       ¦
¦----------------------¦-------------------------¦-----------------------¦
¦en sacs               ¦escaiola      800        ¦ escaiola  <= 0,30     ¦
¦                      ¦perlita       110-130    ¦ perlita   <= 0,045    ¦
¦                      ¦mescla en sec 450-500    ¦                       ¦
¦----------------------¦-------------------------¦-----------------------¦
¦pastat per a projectar¦650-750 (aplicat i sec)  ¦    <= 0,07            ¦
+------------------------------------------------------------------------+
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA PASTAT PER A PROJECTAR:
Reacció al foc (UNE 23-727)	M0
Duresa superficial aplicada i seca (unitats Shore C)	>= 50
MORTER DE CIMENT I PERLITA:
Mescla preparada de ciment i perlita. Si el subministrament és en sacs s'hi ha d'afegir aigua i un
airejant en les proporcions adequades, per a formar el morter. Si es subministra pastat per a
projectar, la mescla porta l'aigua i els possibles additius.
Característiques del material:
+-----------------------------------------------------------------------+
¦ Característiques de la perlita   ¦ Característiques del morter        ¦
¦----------------------------------¦------------------------------------¦
¦Densitat      ¦ <= 120 kg/m3      ¦Densitat       ¦ 0,5 - 0,6 g/cm3    ¦
¦              ¦                   ¦(endurit i sec)¦                    ¦
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦
¦Conductivitat ¦<=0,045 kcal/h m °C¦Conductivitat  ¦<= 0,06kcal/h m °C  ¦
¦tèrmica       ¦                   ¦tèrmica        ¦                    ¦
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦
¦Granulometria ¦     <= 3 mm       ¦Resistència a  ¦ >= 8 kp/cm2        ¦
¦              ¦                   ¦la compressió  ¦                    ¦
¦--------------¦-------------------¦---------------¦--------------------¦
¦              ¦                   ¦Reacció al foc ¦      M0            ¦
¦              ¦                   ¦(UNE 23-727)   ¦                    ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
MORTER DE CIMENT I VERMICULITA:
Mescla preparada de ciment Pòrtland CEM I/32,5 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-97."
ESCUMAT PER A FORMIGÓ CEL.LULAR:
Ha de ser capaç de produir bombolles d'aire al barrejar-lo amb ciment i aigua en les proporcions
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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
ARGILA EXPANDIDA SUBMINISTRADA EN SACS, PERLITA EXPANDIDA O VERMICULITA EXPANDIDA:
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les característiques.
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.
ARGILA EXPANDIDA PER A IMPULSAR EN SEC:
Subministrament: En cisternes per impulsar en sec.
No hi ha condicions específiques d'emmagatzematge.
GRÀNULS DE SURO:
Subministrament: En sacs, de manera que no s'alterin les característiques.
Emmagatzematge: Sobre superfície plana i neta, protegits de les pluges i les humitats.
GRÀNULS DE POLIESTIRÈ EXPANDIT O FLOCS DE FIBRA DE VIDRE:
Subministrament: En bosses.
Emmagatzematge: Sobre superfície plana i neta, protegits de les pluges i les humitats.
ESCUMA DE POLIURETÀ, ESCUMA D'UREA FORMOL, MORTERS PASTATS PER A PROJECTAR O ESCUMANT PER A FORMIGÓ
CEL.LULAR
No hi ha condicions específiques de subministrament ni d'emmagatzematge.
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.
En el sac han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant
- Pes net o volum
- Distintiu del control de qualitat
MORTER DE CIMENT I VERMICULITA SUBMINISTRAT EN SACS:
Emmagatzematge: Sobre superfície plana i neta, protegits de la pluja i la humitat. No s'ha de
col.locar pes a sobre per tal de no aixafar el material.
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA O MORTER DE CIMENT I PERLITA, SUBMINISTRATS EN SACS:
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, sense contacte directe amb el terreny i de
manera que no s'alterin les seves característiques.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARGILA EXPANDIDA, PERLITA EXPANDIDA, VERMICULITA EXPANDIDA, ESCUMES, MORTERS O ESCUMANT:
m3 de volum necessari subministrat a l'obra.
GRÀNULS O FLOCS:
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ARGILA EXPANDIDA, GRÀNULS DE POLIESTIRÈ, FLOCS DE FIBRA DE VIDRE, GRÀNULS DE SURO O ESCUMES:
NBE-CT-79 Norma Bàsica de la Edificació. "Condiciones Térmicas en los edificios."
FLOCS DE FIBRA DE VIDRE:
Reial Decret 1637/86 "Especificaciones técnicas de los productos de fibra de vidrio utilizados como
aislantes térmicos y su homologación por el Ministerio de Indústria y Energía."
MORTER D'ESCAIOLA I PERLITA:
NBE-CPI-96 "Condiciones de Protección contra Incendios en los Edificios."
RY-85 "Pliego General de Condiciones para la Recepción de Yesos y Escayolas en las Obras de
Construcción."
MORTERS DE CIMENT:
RC-93 "Instrucción para la Recepción de Cementos."
PERLITA EXPANDIDA, VERMICULITA EXPANDIDA O ESCUMANT PER A FORMIGÓ CEL.LULAR:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B7C2 PLANXES DE POLIESTIRÈ

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl.lula tancada.
S'han considerat els tipus següents:
- Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada, i els cantells rectes o encadellats
- Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu
- Poliestirè expandit elastificat
- Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir defectes superficials (de paral.lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.),
defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o contingut alt
d'impureses que es determina per infraroigs.
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.
Les cares han de ser planes i paral.leles, els angles rectes i les arestes vives.
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma addient per
encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el cas.
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
Les característiques de les planxes s'han d'ajustar a les especificades a la UNE 92110, en funció
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del tipus.
Les planxes,o el seu embalatge, han de portar marcat el següent codi de franjes i colors:
- Tipus I	1 franja verda
- Tipus II	2 franjes verdes
- Tipus III	1 franja blava
- Tipus IV	1 franja groga
- Tipus V	1 franja negra
- Tipus VI	2 franjes negres
- Tipus VII	3 franjes negres
- Classificació de la reacció al foc= M1	afegir 1 franja vermella
Toleràncies:
- Amplària (UNE_EN 822)	± 0,6%
± 3 mm
- Llargària (UNE_EN 822)	± 0,6%
± 3 mm
- Gruix (UNE_EN 823)	± 2 mm
- Rectangularitat (UNE_EN 824)	± 5 mm/m
- Planor (UNE_EN 825)	1,5%
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:
Les característiques de les planxes s'han d'ajustar a les especificacions de la UNE 92115, en funció
del tipus.
Toleràncies:
- Llargaria o amplaria UNE-EN 822:
- L o A <1000 mm	±8 mm
- L o A >=1000 mm	±10 mm
- Escairat (llarg/ample) UNE EN-824	5 mm/m
- Escairat (gruix) UNE-EN 824	2 mm/50 mm
- Planeidad UNE-EN 825	7 mm/m
- Gruix UNE EN-823:
- G < 50 mm amb pell	±2 mm
- G 50 mm <=G<=120 mm	+3 mm
-2 mm
- Sense pell	±1 mm
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:
Conductivitat tèrmica a 0°C (UNE 92-201 o UNE 92-202)	<= 0,033 W/(m.K)
Aixafament, sotmès a 0,4 kg/cm2	<= 3 mm
Rigidesa dinàmica	<= 2 kg/cm3
PLACA PER A TERRA RADIANT:
Ha de dur, en una de les seves cares, resalts per a allotjar els conductes de calefacció, la forma
dels quals ha de permetre definir un traçat correcte de les conduccions.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.
A l'embalatge hi han de figurar les dades següents:
- Nom comercial, fabricant o subministrador
- EPS (poliestirè expandit)/ XPS (poliestirè extruït);tipus
- Classe de conductivitat tèrmica (Poliestirè extruït)
- Les mides nominals: llargària, amplària i gruix
- Classificació segons la reacció al foc
- Valor mínim de la resistència tèrmica
- Data de fabricació
- Referència a la norma:
- Poliestirè expandit	UNE 92110
- Poliestirè extruït	UNE 92115
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la
insolació directa i de l'acció del vent.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
UNE 92-110-97 "Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de Poliestireno
Expandido (EPS). Especificaciones".
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:
UNE 92-115-97 "Materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación. Productos de poliestireno
extruido (XPS). Especificaciones"

B7C4 FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA DE VIDRE

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Elements més o menys rígids elaborats amb fibres de vidre sense aglomerar o aglomerades amb resines
termoenduribles, amb o sense revestiment.
S'han considerat els tipus següents:
- Feltre de llana de vidre format per fibres de vidre aglomerades amb resines termoenduribles, de
densitat 10-18 kg/m3, sense revestiment; amb paper kraft enquitranat adherit a una de les seves
cares o amb paper kraft enquitranat i alumini adherit a una de les seves cares
- Feltre de llana de vidre format per fibres de vidre aglomerades amb resines termoenduribles, de
densitat 19-30 kg/m3, semirígid sense revestiment
- Feltre de llana de vidre format per fibres de vidre aglomerades amb resines termoenduribles, de
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densitat 31-45 kg/m3 amb un vel de vidre i pel.lícula elàstica protectora adherits a una de les
seves cares
- Feltre de llana de vidre format per fibres de vidre sense aglomerar, de densitat 46-65 kg/m3 amb
tela metàl.lica galvanitzada cosida a una de les seves cares
- Placa semirígida de llana de vidre formada per fibres de vidre aglomerades amb resines
termoenduribles, de densitat 10-18 kg/m3, sense revestiment o amb paper kraft amb polietilè adherit
a una de les seves cares
- Placa semirígida de llana de vidre formada per fibres de vidre aglomerades amb resines
termoenduribles, de densitat 19-30 kg/m3, sense revestiment
- Placa rígida de llana de vidre formada per fibres de vidre aglomerades amb resines
termoenduribles, de densitat 31-45 kg/m3:
- Amb làmina plàstica de color blanc adherida amb cola ignífuga a una de les seves cares
- Sense revestiment; amb paper kraft d'alumini adherit amb polietilè a una de les seves cares o amb
teixit de llana de vidre adherida una de les seves cares
- Placa rígida de llana de vidre formada per fibres de vidre aglomerades amb resines
termoenduribles, de densitat 46-65 kg/m3 sense revestiment o amb una pel.lícula elàstica protectora
adherida a una de les seves cares
- Placa rígida de llana de vidre formada per fibres de vidre aglomerades amb resines
termoenduribles, de densitat 66-90 kg/m3, amb làmina multicapa formada per una làmina d'alumini,
malla de llana de vidre i paper kraft blanc, adherit amb cola ignífuga a unna de les seves cares o
amb una làmina multicapa igual a l'anterior adherida a una de les seves cares i un vel de vidre a
l'altra cara
- Placa rígida de llana de vidre formada per fibres de vidre aglomerades amb resines
termoenduribles, de densitat 91-115 kg/m3, amb un complex d'oxiasfalt, tel de vidre, oxiasfalt i
paper kraft, adherit a una de les seves cares, revestint els dos laterals longitudinals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes i
paral.leles i els angles rectes.
Conductivitat tèrmica en funció de la densitat:
+------------------------------------------------------------------------+
¦Element      ¦Densitat¦  Revestiment           ¦Densitat¦Conductivitat  ¦
¦             ¦(kg/m3) ¦                        ¦aparent ¦tèrmica 20°C   ¦
¦             ¦        ¦                        ¦(kg/m3) ¦(kcal/h m °C)  ¦
¦-------------¦--------¦------------------------¦--------¦---------------¦
¦Feltre       ¦10-18   ¦       -                ¦   12   ¦  <= 0,041     ¦
¦             ¦--------¦------------------------¦--------¦---------------¦
¦             ¦10-18   ¦Paper kraft enquitranat ¦   12   ¦  <= 0,041     ¦
¦             ¦--------¦------------------------¦--------¦---------------¦
¦             ¦10-18   ¦Paper kraft d'alumini   ¦  13,5  ¦  <= 0,041     ¦
¦             ¦        ¦        i enquitranat   ¦        ¦               ¦
¦             ¦--------¦------------------------¦--------¦---------------¦
¦             ¦19-30   ¦       -                ¦   22   ¦  <= 0,035     ¦
¦             ¦--------¦------------------------¦--------¦---------------¦
¦             ¦31-45   ¦Tel de vidre            ¦   36   ¦  <= 0,035     ¦
¦             ¦--------¦------------------------¦--------¦---------------¦
¦             ¦46-65   ¦Tela metàl.lica         ¦   50   ¦     -         ¦
¦             ¦        ¦     galvanitzada       ¦        ¦               ¦
¦-------------¦--------¦------------------------¦--------¦---------------¦
¦Placa        ¦10-18   ¦       -                ¦   15   ¦  <= 0,038     ¦
¦             ¦--------¦------------------------¦--------¦---------------¦
¦semirígida   ¦10-18   ¦Paper kraft amb         ¦   15   ¦  <= 0,038     ¦
¦             ¦        ¦       polietilè        ¦        ¦               ¦
¦             ¦--------¦------------------------¦--------¦---------------¦
¦             ¦19-30   ¦       -                ¦   22   ¦  <= 0,035     ¦
¦-------------¦--------¦------------------------¦--------¦---------------¦
¦PPlaca        ¦31-45   ¦       -                ¦   38   ¦  <= 0,030     ¦
¦             ¦--------¦------------------------¦--------¦---------------¦
¦rígida       ¦        ¦Paper kraft d'alumini   ¦        ¦               ¦
¦             ¦31-45   ¦o làmina plàstica de    ¦   36   ¦  <= 0,031     ¦
¦             ¦        ¦    color blanc         ¦        ¦               ¦
¦             ¦--------¦------------------------¦--------¦---------------¦
¦             ¦31-45   ¦Teixit de llana de vidre¦   42   ¦  <= 0,030     ¦
¦             ¦--------¦------------------------¦--------¦---------------¦
¦             ¦46-65   ¦       -                ¦   61   ¦  <= 0,030     ¦
¦             ¦--------¦------------------------¦--------¦---------------¦
¦             ¦46-65   ¦Protecció elàstica      ¦   50   ¦  <= 0,030     ¦
¦             ¦--------¦------------------------¦--------¦---------------¦
¦             ¦66-90   ¦Làmina multicapa        ¦   70   ¦  <= 0,030     ¦
¦             ¦--------¦------------------------¦--------¦---------------¦
¦             ¦91-115  ¦Paper kraft i tel       ¦  110   ¦  <= 0,035     ¦
¦             ¦        ¦      de vidre          ¦        ¦               ¦
+------------------------------------------------------------------------+
Comportament davant el foc:
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+---------------------------------------------------------+
¦Element      ¦Densitat¦  Revestiment           ¦Reacció  ¦
¦             ¦(kg/m3) ¦                        ¦al foc   ¦
¦-------------¦--------¦------------------------¦---------¦
¦Feltre       ¦10-18   ¦       -                ¦  M0     ¦
¦             ¦--------¦------------------------¦---------¦
¦             ¦10-18   ¦Paper kraft enquitranat ¦  M0     ¦
¦             ¦--------¦------------------------¦---------¦
¦             ¦10-18   ¦Paper kraft d'alumini   ¦  M1     ¦
¦             ¦        ¦       i enquitranat    ¦         ¦
¦             ¦--------¦------------------------¦---------¦
¦             ¦19-30   ¦       -                ¦  M0     ¦
¦             ¦--------¦------------------------¦---------¦
¦             ¦31-45   ¦Tel de vidre            ¦  M1     ¦
¦             ¦--------¦------------------------¦---------¦
¦             ¦46-65   ¦Tela metàl.lica         ¦  M1     ¦
¦             ¦        ¦     galvanitzada       ¦         ¦
¦-------------¦--------¦------------------------¦---------¦
¦Placa        ¦10-18   ¦       -                ¦  M0     ¦
¦             ¦--------¦------------------------¦---------¦
¦semirígida   ¦10-18   ¦Paper kraft amb         ¦  M2     ¦
¦             ¦        ¦       polietilè        ¦         ¦
¦             ¦--------¦------------------------¦---------¦
¦             ¦19-30   ¦       -                ¦  M0     ¦
¦-------------¦--------¦------------------------¦---------¦
¦Placa        ¦31-45   ¦       -                ¦  M0     ¦
¦             ¦--------¦------------------------¦---------¦
¦rígida       ¦        ¦Paper kraft d'alumini   ¦         ¦
¦             ¦31-45   ¦o làmina plàstica de    ¦  M1     ¦
¦             ¦        ¦   color blanc          ¦         ¦
¦             ¦--------¦------------------------¦---------¦
¦             ¦31-45   ¦Teixit de llana de vidre¦  M1     ¦
¦             ¦--------¦------------------------¦---------¦
¦             ¦46-655   ¦       -                ¦  M1     ¦
¦             ¦--------¦------------------------¦---------¦
¦             ¦46-65   ¦Protecció elàstica      ¦  M1     ¦
¦             ¦--------¦------------------------¦---------¦
¦             ¦66-90   ¦Làmina multicapa        ¦  M1     ¦
¦             ¦--------¦------------------------¦---------¦
¦             ¦91-115  ¦Paper kraft i tel       ¦  M4     ¦
¦             ¦        ¦        de vidre        ¦         ¦
+---------------------------------------------------------+
Les característiques anteriors s'han de determinar segons el Reial Decret 1637/1986.
Toleràncies:
- Densitat, llargària nominal i gruix:
+------------------------------------------------------------------------+
¦Element      ¦   Densitat    ¦   Densitat    ¦Llargària ¦   Gruix       ¦
¦             ¦   (kg/m3)     ¦ (+ no fixada) ¦ nominal  ¦(+ no fixada)  ¦
¦             ¦               ¦   (kg/m3)     ¦  (mm)    ¦    (mm)       ¦
¦-------------¦---------------¦---------------¦----------¦---------------¦
¦Feltre       ¦10-18          ¦- 1,2          ¦ ± 100    ¦    - 4        ¦
¦             ¦---------------¦---------------¦----------¦---------------¦
¦             ¦19-30          ¦- 2,2          ¦ ± 100    ¦    - 4        ¦
¦             ¦---------------¦---------------¦----------¦---------------¦
¦             ¦31-45          ¦- 3,6          ¦ ± 100    ¦    - 4        ¦
¦             ¦---------------¦---------------¦----------¦---------------¦
¦             ¦46-65          ¦- 5,0          ¦ ± 100    ¦    - 4        ¦
¦-------------¦---------------¦---------------¦----------¦---------------¦
¦Placa        ¦10-18          ¦- 1,5          ¦ ± 15     ¦    - 4        ¦
¦             ¦---------------¦---------------¦----------¦---------------¦
¦semirígida   ¦19-30          ¦- 2,2          ¦ ± 15     ¦    - 4        ¦
¦-------------¦---------------¦---------------¦----------¦---------------¦
¦Placa        ¦31-45 sense    ¦- 3,8          ¦ ± 15     ¦    - 4        ¦
¦             ¦revestiment    ¦               ¦          ¦               ¦
¦rígida       ¦---------------¦---------------¦----------¦---------------¦
¦             ¦31-45 amb      ¦- 3,6 (làmina  ¦ ± 10     ¦    - 3        ¦
¦             ¦revestiment    ¦plàstica ó     ¦          ¦               ¦
¦             ¦               ¦paper kraft)   ¦          ¦               ¦
¦             ¦---------------¦---------------¦----------¦---------------¦
¦             ¦31-45 amb      ¦- 4,2 (teixit  ¦ ± 10     ¦    - 3        ¦
¦             ¦revestiment    ¦   de llana    ¦          ¦               ¦
¦             ¦               ¦   de vidre)   ¦        ¦               ¦
¦             ¦---------------¦---------------¦----------¦---------------¦
¦             ¦46-65 sense    ¦- 6,1          ¦ ± 10     ¦    - 3        ¦
¦             ¦revestiment    ¦               ¦          ¦               ¦
¦             ¦---------------¦---------------¦----------¦---------------¦
¦             ¦41-65 amb      ¦- 5,0          ¦ ± 10     ¦    - 3        ¦
¦             ¦revestiment    ¦               ¦          ¦               ¦
¦             ¦---------------¦---------------¦----------¦---------------¦
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¦             ¦66-90          ¦- 7,0          ¦ ± 10     ¦    - 3        ¦
¦             ¦---------------¦---------------¦----------¦---------------¦
¦             ¦91-115         ¦- 11,0         ¦ ± 10     ¦    - 3        ¦
+------------------------------------------------------------------------+
- Amplària nominal	± 5 mm
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:
Permeabilitat al vapor d'aigua:
- Feltre amb paper kraft d'alumini	<= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg
- Placa	Nul.la
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
FELTRES O PLACA DE DENSITAT 10-18 KG/M3 SENSE REVESTIMENT:
Subministrament: Embalat en rotlles.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges i
les humitats.
PLAQUES DE DENSITAT >10-18 KG/M3 O PLACA DE DENSITAT 10-18 KG/M3 AMB REVESTIMENT:
Subministrament: Embalades en paquets.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les pluges i
les humitats.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Reial Decret 1637/86 "Especificaciones técnicas de los productos de fibra de vidrio utilizados como
aislantes térmicos y su homologación por el Ministerio de Indústria y Energía."
NBE-CA-88 "Condiciones Acústicas en los Edificios."
NRE-AT-87 Norma Reglamentària d'Edificació sobre Aïllament Tèrmic.

B7J5 SEGELLANTS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar un junt
entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent, amb
sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú de
polisulfurs amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i càrregues
d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en dispersió
aquosa, amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de
plasticitat permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics, resines,
fibres minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i càrregues
minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de cartó-guix
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix, la
resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb pistola.
Característiques físiques:
+------------------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla  ¦Densitat  ¦Temperatura ¦Deformació màx.¦Resistència a  ¦
¦                ¦ a 20°C   ¦d'aplicació ¦    a 5°C      ¦  temperatura  ¦
¦                ¦ (g/cm3)  ¦            ¦               ¦               ¦
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦   20-30%      ¦ -45 - +200°C  ¦
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦
¦Silicona àcida  ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦   20-30%      ¦      -        ¦
¦ó bàsica        ¦          ¦            ¦               ¦               ¦
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦
¦Polisulfur      ¦ >= 1,35  ¦ -10 - +35°C¦    30%        ¦ -30 - +70°C   ¦
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦               ¦               ¦
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦
¦Poliuretà       ¦   1,2    ¦   5 - 35°C ¦   15-25%      ¦ -30 - +70°C   ¦
¦monocomponent   ¦          ¦            ¦               ¦               ¦
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦
¦Poliuretà       ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 35°C ¦    25%        ¦ -50 - +80°C   ¦
¦bicomponent     ¦          ¦            ¦               ¦               ¦
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦
¦Acrílica        ¦ 1,5-1,7  ¦   5 - 40°C ¦   10-15%      ¦ -15 - +80°C   ¦
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦
¦De butils       ¦1,25-1,65 ¦  15 - 30°C ¦    10%        ¦ -20 - +70°C   ¦
¦----------------¦----------¦------------¦---------------¦---------------¦
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¦D'óleo-resines  ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦    10%        ¦ -15 - +80°C   ¦
+------------------------------------------------------------------------+
Característiques mecàniques:
+----------------------------------------------------------------------+
¦  Tipus massilla   ¦Resistència a ¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa    ¦
¦                   ¦  la tracció  ¦  100% d'allargament   ¦Shore A    ¦
¦                   ¦   (kg/cm2)   ¦     (kg/cm2)          ¦           ¦
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦
¦Silicona neutra    ¦   >= 7       ¦     2                 ¦12° - 20°  ¦
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦
¦Silicona àcida     ¦   >= 16      ¦     5                 ¦25° - 30°  ¦
¦ó bàsica           ¦              ¦                       ¦           ¦
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦
¦Polisulfur         ¦   >= 25      ¦         -             ¦   60°     ¦
¦  bicomponent      ¦              ¦                       ¦           ¦
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦
¦Poliuretà          ¦   >= 15      ¦     3                 ¦30° - 35°  ¦
¦monocomponent      ¦              ¦   0,3-0,37 N/mm2      ¦           ¦
¦                   ¦              ¦  (de polimerització   ¦           ¦
¦                   ¦              ¦      ràpida)          ¦           ¦
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦
¦Poliuretà          ¦     -        ¦    15                 ¦    -      ¦
¦  bicomponent      ¦              ¦                       ¦           ¦
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦
¦Acrílica           ¦     -        ¦     1                 ¦    -      ¦
¦-------------------¦--------------¦-----------------------¦-----------¦
¦De butils          ¦     -        ¦         -             ¦15° - 20°  ¦
+----------------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa
consistent i elàstica.
Base	Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
- Neutra	>= 500%
- Àcida o bàsica	>= 400%
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material elastomèric que
vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base	Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla	10°C - 20°C
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una massa
consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:
- Monocomponent	Poliuretà
- Bicomponent	Poliuretà + reactiu
Temperatura òptima de la mescla	15°C - 20°C
MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una pasta
tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.
Base	Polímers acrílics
MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en una
pasta tixotròpica elàstica.
Base	Cautxú-butil
MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire, forma una pel.lícula superficial protectora i resistent i manté l'interior
plàstic.
Base	Oleo-resines
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar un
producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament, pressió o
extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.
Base	Cautxú-asfalt
Resistència a la temperatura	18°C - 100°C
MASSILLA ASFÀLTICA:
Resiliència a 25°C	78%
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR)	20-25 min
Densitat (DIN 53420)	Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicació	5°C - 20°C
Resistència a la tracció (DIN 53571)
- a 20°C	15 N/cm2
- a -20°C	20 N/cm2
Comportament al foc (DIN 4102)	Classe B2
Resistència a la temperatura	-40°C - +90°C
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE CARTÓ-GUIX:
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Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:
+------------------------------------------------------------------------+
¦         ¦         ¦ Penetració a   ¦Fluència a 60°C ¦Adherència        ¦
¦  Tipus  ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s  ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C  ¦
¦massilla ¦(g/cm3)  ¦UNE 104-281(1-4)¦     (mm)       ¦UNE 104-281(4-4)  ¦
¦         ¦         ¦     (mm)       ¦                ¦                  ¦
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦------------------¦
¦Cautxú   ¦1,35-1,5 ¦    <= 23,5     ¦    <= 5        ¦Ha de complir     ¦
¦asfalt   ¦(a 25°C) ¦                ¦                ¦                  ¦
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦------------------¦
¦Asfàltica¦  1,35   ¦     <= 9       ¦    <= 5        ¦Ha de complir     ¦
+------------------------------------------------------------------------+
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en posició
vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim
d'emmagatzematge sis mesos.
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a temperatura
ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.
MASSILLA PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne la
compatibilitat dels materials.
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTIL, DE OLEO-RESINES O
CAUTXÚ-ASFALT:
dm3 de volum necessari subministrat a l'obra.
MASSILLA ASFÀLTICA O PER A PLAQUES DE CARTÓ-GUIX:
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
NBE QB-90 "Cubiertas con materiales bituminosos."
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O PER A
PLAQUES DE CARTÓ-GUIX:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B81Z MATERIALS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Cantoneres per a arestes.
S'han considerat els tipus següents:
- Cantonera de xapa d'acer galvanitzat amb aresta roma o recte, de xapa llisa i dues bandes laterals
de la mateixa xapa perforada o desplegada.
- Cantonera d'alumini per a arestes
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'aresta de la cantonera ha de ser recta i sense deformacions.
Llargària	>= 2 m
Dimensions de les bandes laterals
- Perfils d'acer galvanitzat	>= 3 cm
- Perfils d'alumini	>= 2,5 cm
Gruix de la xapa	>= 0,6 mm
Toleràncies:
- Fletxa	± 3 mm
CANTONERA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT:
Protecció galvanitzada	>= 275 g/m2
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
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4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B83Z MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Materials auxiliars per a aplacats.
S'han considerat els elements següents:
- Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats
- Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats
- Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària
PERFILERIA:
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els
siguin pròpies.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.
Han de tenir els forats necessaris per la seva fixació mecànica al parament.
Gruix de la planxa	>= 0,6 mm
GANXO D'ACER GALVANITZAT:
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part davantera ha
de garantir la subjecció de les peces de l'aplacat.
Diàmetre	>= 0,5 cm
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces	>= 2 cm
PLATINA:
La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes.
La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants
doblegades en sentit contrari o amb una disposició similar que n'asseguri l'ancoratge.
Límit elàstic de l'acer	4200 kg/cm2
Llargària	>= 7 cm
Gruix	>= 0,3 cm
Alçària	>= 2,5 cm
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces	>= 2 cm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PERFILERIA:
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
GANXO I PLATINA:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PERFILERIA:
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
GANXO I PLATINA:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B841 PLAQUES D'ESCAIOLA

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Peça prefabricada d'escaiola que pot incorporar altres materials com fibres vegetals o minerals, per
a utilitzar en cel rasos fixes o desmuntables.
S'han considerat els tipus de placa següents:
- Per a revestir, per a cel ras fix
- De cara vista, per a cel ras fix
- De cara vista, per a cel ras desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, per a cel ras desmuntable amb entramat ocult
S'han considerat les característiques especials següents:
- Plaques fonoabsorbents
- Plaques no fonoabsorbents
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat a
normes segons l'ordre 14-1-1991.
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
La cara exterior ha de ser plana de superfície uniforme, sense pols, fissures, eflorescències o
d'altres defectes.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària.
Humitat en el moment del subministrament	<= 5%
Toleràncies:
- Toleràncies dimensionals i planor:
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+--------------------------------------------+
¦Dimensions placa ¦ Llargària o  ¦  Planor   ¦
¦     (cm)        ¦amplària (mm) ¦           ¦
¦-----------------¦--------------¦-----------¦
¦    60 - 64      ¦   ± 0,6      ¦  ± 1 mm   ¦
¦   100 - 120     ¦   ± 0,6      ¦ ± 1 mm/m  ¦
+--------------------------------------------+
- Toleràncies de rectitud d'arestes:
+--------------------------------------+
¦Tractament final ¦Rectitud d'arestes  ¦
¦                 ¦      (mm)          ¦
¦-----------------¦--------------------¦
¦Per a revestir   ¦      ± 3           ¦
¦-----------------¦--------------------¦
¦Cara vista       ¦      ± 1           ¦
+--------------------------------------+
- Angles. Variacions cotg	<= 1/500
Les dades anteriors s'han de verificar segons la norma UNE 102-033.
PLACA PER A REVESTIR:
La superfície de la cara ha de ser llisa, apta per anar enguixada.
Duresa Shore C	>= 70
PLACA FONOABSORBENT DE CARA VISTA:
La cara vista ha d'estar perforada i ha de dur absorbent acústic a la cara oculta.
Coeficient d'absorció acústica:
+------------------------------------------------------------------------+
¦Freqüència (Hz)   ¦  125   ¦  250   ¦  500   ¦ 1000   ¦ 2000   ¦ 4000   ¦
¦------------------¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦
¦   Coeficient     ¦>= 0,20 ¦>= 0,35 ¦>= 0,50 ¦>= 0,60 ¦>= 0,70 ¦>=0,60  ¦
¦absorció acústica ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦        ¦
+------------------------------------------------------------------------+
PLACA PER A CEL RAS FIX:
La cara oculta ha de tenir una rugositat suficient per a permetre l'adherència de les estopades. Pot
tenir nervis rigiditzadors.
PLACA DE CARA VISTA:
Tipus d'escaiola	E-35
PLACA PER A CEL RAS DESMUNTABLE:
Gruix:
- Per a entramat vist	>= 1,5 cm
- Per a entramat ocult	>= 3 cm
Fletxa (recolzada sobre dos punts)	<= 0,5 mm
Pes:
+-----------------------------+
¦Tipus de cel ras   ¦  Pes    ¦
¦                   ¦(kg/m2)  ¦
¦-------------------¦---------¦
¦    fix            ¦ <= 16   ¦
¦-------------------¦---------¦
¦  desmuntable      ¦ <= 20   ¦
+-----------------------------+
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques.
A l'embalatge ha de figurar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Dimensions i tipus de placa
- Distintius de qualitat, si en té
Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
RY-85 Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se aprueba el pliego general de condiciones para la
Recepción de Yesos y escayolas en las obras de construcción.
PLACA PER A CEL RAS FIX:
* UNE 102-024-83 "Plancha lisa de escayola para techos continuos. Condiciones generales y
especificaciones."
PLACA PER A CEL RAS DESMUNTABLE AMB ENTRAMAT VIST:
* UNE 102-021-83 "Placas de escayola para techos desmontables de entramado visto. Condiciones
generales y especificaciones."
PLACA PER A CEL RAS DESMUNTABLE AMB ENTRAMAT OCULT:
* UNE 102-022-83 "Placas de escayola para techos de entramado oculto con juntas aparentes.
Condiciones generales y especificaciones."

B89Z PINTURES, PASTES I ESMALTS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles cel.lulòsiques o
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anilàcies i pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid de calç
o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a
l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en dispersió
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues inorgàniques,
en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques
i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades,
pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de la brillantor. Seca a
l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de poliuretà,
soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments resistents als àlcalis i a
la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de poliuretà
fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització  mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una resina,
que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components
- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en dispersió
aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells,
dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer
córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de
l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55)	< 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A)	Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte	2 h
- Totalment sec	4 h
Característiques de la pel.lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48-032)	<= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o
procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha de
tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o
pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells, ni
dipòsits durs.
- Un cop preparada ha de fer correr la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una
capa uniforme després de l'assecatge.
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte	< 30
- Totalment sec	< 2 h
Característiques de la pel.lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032)	<= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de
putrefacció, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls, pells,
dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de fer
córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme després de
l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55)	< 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte	< 1 h
- Totalment sec	< 2 h
- Pes específic:
- Pintura per a interiors	< 1,6 kg/dm3
- Pintura per a exteriors	< 1,5 kg/dm3
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- Rendiment	> 6 m2/kg
- Relació: volum dels pigments + càrregues/volum dels pigments,
pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC)	< 80%
Característiques de la pel.lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032)	<= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48-259)	Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors
o pasta plàstica	>= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors	>= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057)	Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018)	Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144)	No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363)	Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015)	Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033)	Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o
procediments pneumàtics.
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte	< 4 h
- Totalment sec	< 14 h
Característiques de la pel.lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intèmperie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o
pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A)	> 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte	< 1 h
- Totalment sec	< 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells,
dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55)	< 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A)	> 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte	< 3 h
- Totalment sec	< 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31)	>= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres	>= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89)	>= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88)	>= 4
Característiques de la pel.lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032)	<= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat
(INTA 16 06 55)	< 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818)	Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància
aparent superior al 80% (INTA 160.603)	< 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells,
dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A)	> 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte	< 3 h
- Totalment sec	< 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89)	>= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88)	>= 4
Característiques de la pel.lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032)	<= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat
(INTA 16 06 05)	< 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
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- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818)	Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+------------------------------------------------------------------------+
¦                                         ¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies  ¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-------------------¦
¦Adherència al quadriculat:               ¦  100%    ¦     100%          ¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-------------------¦
¦Impacte directe o indirecte:             ¦          ¦                   ¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦ Bé       ¦ Ha de complir     ¦
+------------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada
en moviment (UNE 56-814)	Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815)	Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816)	Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173)	Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033)	Ha de complir
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%	15 dies
- A l'acid làctic al 5%	15 dies
- A l'àcid acètic al 5%	15 dies
- A l'oli de cremar	Cap modificació
- Al xilol	Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%	15 dies
- A l'aigua	15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A)	> 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte	< 3 h
- Totalment sec	< 8 h
Característiques de la pel.lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032)	<= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat
(INTA 16 06 55)	< 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56-818)	Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als
detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o
pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C	1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o
pistola fins a la impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A)	Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte	< 20 min
- Totalment sec	< 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte	< 30 min
- Totalment sec	< 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o
pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29)	> 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte	< 30 min
- Totalment sec	< 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i sol.lucions
bàsiques, als hidrocarburs (betzina, kerosé) als olis animals i vegetals, a l'aigua, als detergents
i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció	>= 160 kp/cm2
- Compressió	>= 850 kp/cm2
Resistència a la temperatura	80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells,
dipòsits durs ni flotació de pigments.
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- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55)	< 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte	< 1 h
- Totalment sec	< 2 h
- Pes específic	< 1,7 kg/dm3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC)	< 80%
Característiques de la pel.lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48-032)	<= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors
o pasta plàstica	>= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors	>= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057)	Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018)	Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144)	No s'observen
canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363)	Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015)	Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033)	Ha de complir
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ
ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B8ZA MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
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Materials per a emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment
- Potector químic insecticida-fungicida: Producte a base de resines especials i agents fungicides i
insecticides per a evitar el to blavós i el podriment
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada eventualment
amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i
dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de poliuretà
soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que catalitzen
en ser barrejades amb un activador
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el clorur de
metilè amb dissolvents i altres additius
- Solució de silicona
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un
catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres
- Polímer orgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics, impermeable, de resistència
química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics
SEGELLADORA:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells,
dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la brotxa,
ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55)	< 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32)	> 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte	30 min - 4 h
- Totalment seca	< 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres	> 10 m2/kg
Característiques de la pel.lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032)	<= 2
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni
dipòsits durs.
Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032)	<= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells,
dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Pigment	>= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11)	>= 99,6%
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55)	< 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32)	> 25°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89)	> 3
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte	< 1 h
- Totalment seca	< 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03)	> 1,8 kg/dm3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres	> 4 m2/kg
Característiques de la pel.lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73,
oxidació marina 8 (0,1%) ASTM D.610-68)	>= 150 h
- Adherència (UNE 48-032)	<= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32)	> 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte	< 1 h
- Totalment seca	< 18 h
Pes específic a 20°C	> 2,3 kg/l
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres	> 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32)	> 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte	< 45 min
- Totalment seca	< 4 h
Pes específic a 20°C	> 1,73 kg/l
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres	> 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte	< 15 min
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- Totalment seca	< 2 h
Pes específic a 20°C	> 1,35 kg/l
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres	> 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells ni
dipòsits durs.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte	< 30 min
- Totalment seca	< 2 h
Característiques de la pel.lícula seca:
- Adherència (UNE 48-032)	<= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel.lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits
durs.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte	< 15 min
- Totalment seca	< 1 h
Característiques de la pel.lícula seca:
- Gruix de la capa	4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48-032)	<= 2
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha de
impregnar be les superficies poroses sense deixar pel.lícula.
Rendiment	> 3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a 20°C	< 1 h
BREA EPOXI:
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits durs
(INTA 16 02 26).
Relació resina epoxi/quitrà	40/60
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44)	> 30°C
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29)	>= 18 h
Gruix de la capa (INTA 16 02 24)	>= 100 micres
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04)	Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01)	Ha de complir
POLÍMER ORGÀNIC:
Temps d'assecatge	<= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar	> 8 h
Pes específic	1,3 kg/dm3
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En pots o bidons.
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Proporció mescla: Base/activador, en la emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea epoxi.
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense contacte
amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

B9C1 TERRATZO LLIS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa superior, l'estesa o
cara, una capa intermèdia que a vegades pot no ser-hi, i una capa de base o dors.
S'han considerat els terratzos següents:
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- Terratzo llis
- Terratzo amb relleu
- Terratzo rentat amb àcid
- Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotants
S'han considerat els usos següents (segons UNE 127-020 EX i 127-021 EX):
- Ús interior
- Ús exterior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, granulats
triturats de marbre o d'altres pedres de mida més gran, i colorants.
La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense colorants.
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda.
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de to ni d'altres defectes
superficials.
Ha de tenir un color uniforme.
El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a tota la superfície.
El terratzo amb relleu ha de tenir una textura superficial amb ressalts i entalles.
El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura rugosa i irregular a la capa superior, a causa
de la utilització d'àcids per a suprimir els fins.
Ha de tenir la cara superficial plana.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la D.F.
Les seves característiques mesurades segons els assaigs establerts per la norma UNE 127-020 EX i
127-021 EX han de ser:
- Ús interior:
- Gruix de la capa superior (UNE 127-020 EX):
- Paviment col.locat que ha de ser polit	>= 8 mm
- Paviment col.locat que no ha de ser polit	>= 4 mm
- Mida del granulat:
+--------------------------------+
¦ Gra  ¦ Mida del granulat (mm)  ¦
¦------¦-------------------------¦
¦Micro ¦         0 - 6           ¦
¦Petit ¦         7 - 10          ¦
¦Mitjà ¦        10 - 30          ¦
¦Gros  ¦        30 - 40          ¦
+--------------------------------+
- Absorció d'aigua (UNE 127-020 EX):
- Absorció total	<= 8%
- Absorció per cara vista	<= 0,4 g/cm2
- Resistència a flexió (UNE 127-020 EX):
- Mòdul resistent mitjà	>= 5 MPa
- Mòdul resistent individual	< 4 MPa
- Tensió de ruptura (UNE 127-020 EX):
+---------------------------------------------------------+
¦ Ús recomanat  ¦ Mides de la llosa ¦  Tensió de ruptura  ¦
¦               ¦      (cm2)        ¦ (Valor indiv.) (KN) ¦
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦
¦               ¦      <=1100       ¦         2,5         ¦
¦ Ús normal     ¦-------------------¦---------------------¦
¦               ¦      > 1100       ¦         3,0         ¦
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦
¦               ¦      <=1100       ¦         3,0         ¦
¦ Ús intens     ¦-------------------¦---------------------¦
¦               ¦      > 1100       ¦         3,9         ¦
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦
¦               ¦      <=1100       ¦         3,6         ¦
¦ Ús industrial ¦-------------------¦---------------------¦
¦               ¦      > 1100       ¦         4,7         ¦
+---------------------------------------------------------+
- Resistencia al desgaste por abrasión (UNE 127-020 EX):
+--------------------------------------------------------+
¦ Uso recomendado  ¦ Desgaste por abrasión (valor indiv) ¦
¦                  ¦                 (mm)                ¦
¦------------------¦-------------------------------------¦
¦  Uso normal      ¦                <=25                 ¦
¦------------------¦-------------------------------------¦
¦  Uso intenso     ¦                <=23                 ¦
¦------------------¦-------------------------------------¦
¦  Uso industrial  ¦                <=21                 ¦
+--------------------------------------------------------+
- Resistència a l'impacte (UNE 127-020 EX):
+-----------------------------------------+
¦  Ús recomanat   ¦ Alçada de caiguda (H) ¦
¦                 ¦         (mm)          ¦
¦-----------------¦-----------------------¦
¦  Ús normal      ¦         400           ¦
¦-----------------¦-----------------------¦
¦  Ús intens      ¦         500           ¦
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¦-----------------¦-----------------------¦
¦  Ús industrial  ¦         600           ¦
+-----------------------------------------+
- Ús exterior:
- Gruix de la capa superior (UNE 127-021 EX):
- Paviment col.locat que ha de ser polit	>= 8 mm
- Paviment col.locat que no ha de ser polit	>= 4 mm
- Mida del granulat:
+--------------------------------+
¦ Gra  ¦ Mida del granulat (mm)  ¦
¦------¦-------------------------¦
¦Micro ¦         0 - 6           ¦
¦Petit ¦         7 - 10          ¦
¦Mitjà ¦        10 - 30          ¦
¦Gros  ¦        30 - 40          ¦
+--------------------------------+
- Absorció d'aigua (UNE 127-021 EX):
- Absorció total	<= 6%
- Absorció per cara vista	<= 0,4 g/cm2
- Resistència a flexió (UNE 127-021 EX):
+--------------------------------------------------------+
¦    Classe     ¦ Valor mitjà per 4 ¦  Valor individual  ¦
¦               ¦   provetes (Mpa)  ¦      (Mpa)         ¦
¦---------------¦-------------------¦--------------------¦
¦       S       ¦       >=3,5       ¦       >=2,8        ¦
¦---------------¦-------------------¦--------------------¦
¦       T       ¦       >=4,0       ¦       >=3,2        ¦
¦---------------¦-------------------¦--------------------¦
¦       U       ¦       >=5,0       ¦       >=4,0        ¦
+--------------------------------------------------------+
- Tensió de ruptura (UNE 127-021 EX):
+---------------------------------------------------------+
¦               ¦     Càrrega mínima de ruptura (KN)      ¦
¦    Classe     ¦-------------------¦---------------------¦
¦               ¦    Valor mitjà    ¦  Valor individual   ¦
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦
¦       3       ¦       >=3,0       ¦       >=2,4         ¦
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦
¦       4       ¦       >=4,5       ¦       >=3,6         ¦
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦
¦       7       ¦       >=7,0       ¦       >=5,6         ¦
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦
¦      11       ¦      >=11,0       ¦       >=8,8         ¦
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦
¦      14       ¦      >=14,0       ¦      >=11,2         ¦
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦
¦      25       ¦      >=25,0       ¦      >=20,0         ¦
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦
¦      30       ¦      >=30,0       ¦      >=24,0         ¦
+---------------------------------------------------------+
- Resistència al desgast per abrasió (UNE 127-021 EX):
+---------------------------------------+
¦  Classe   ¦   Valor individual (mm)   ¦
¦-----------¦---------------------------¦
¦     B     ¦          <=24             ¦
¦-----------¦---------------------------¦
¦     D     ¦          <=20             ¦
+---------------------------------------+
Toleràncies:
- Toleràncies dimensionals:
+------------------------------------------------------------+
¦       Dimensió        ¦            Tolerància              ¦
¦-----------------------¦------------------------------------¦
¦  Longitud del costat  ¦              ± 0,3%                ¦
¦-----------------------¦------------------------------------¦
¦  Gruix                ¦   ± 2 mm (per a un gruix < 40 mm)  ¦
¦                       ¦   ± 3 mm (per a un gruix >=40 mm)  ¦
+------------------------------------------------------------+
- Rectitud d'arestes:
- Ús interior (UNE 127-020 EX)	± 0,3%
- Ús exterior (UNE 127-021 EX)	no es requereix
- Planor:
- Ús interior (UNE 127-020 EX)	± 0,3% de la longitud de la diagonal en cares polides
- Ús exterior (UNE 127-021 EX)	± 0,3% de la longitud de la diagonal en superfícies llises
- Clivelles, esquerdes, depressions o
escrostonaments visibles a 2 m	cap defecte en una mostra de 12 rajoles
TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS:
Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 extrems	>= 200 kg
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 127-020-99 EX "Baldosas de terrazo. Uso interior."
* UNE 127-021-99 EX "Baldosas de terrazo. Uso exterior."

B9C4 TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Rajola hidràulica obtinguda per emmotllament o premsat, formada per una capa superior, l'estesa o
cara, una capa intermèdia que a vegades pot no ser-hi, i una capa de base o dors.
S'han considerat els terratzos següents:
- Terratzo llis
- Terratzo amb relleu
- Terratzo rentat amb àcid
- Terratzo rentat amb àcid, per a paviments flotants
S'han considerat els usos següents (segons UNE 127-020 EX i 127-021 EX):
- Ús interior
- Ús exterior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La capa superior, l'estesa, ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, granulats
triturats de marbre o d'altres pedres de mida més gran, i colorants.
La capa intermèdia, quan n'hi hagi, ha de ser d'un morter anàleg al de la cara, sense colorants.
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda.
La rajola no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments, diferències de to ni d'altres defectes
superficials.
Ha de tenir un color uniforme.
El terratzo llis ha de tenir una textura llisa a tota la superfície.
El terratzo amb relleu ha de tenir una textura superficial amb ressalts i entalles.
El terratzo rentat amb àcid ha de tenir una textura rugosa i irregular a la capa superior, a causa
de la utilització d'àcids per a suprimir els fins.
Ha de tenir la cara superficial plana.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
Ha de complir les condicions subjectives requerides per la D.F.
Les seves característiques mesurades segons els assaigs establerts per la norma UNE 127-020 EX i
127-021 EX han de ser:
- Ús interior:
- Gruix de la capa superior (UNE 127-020 EX):
- Paviment col.locat que ha de ser polit	>= 8 mm
- Paviment col.locat que no ha de ser polit	>= 4 mm
- Mida del granulat:
+--------------------------------+
¦ Gra  ¦ Mida del granulat (mm)  ¦
¦------¦-------------------------¦
¦Micro ¦         0 - 6           ¦
¦Petit ¦         7 - 10          ¦
¦Mitjà ¦        10 - 30          ¦
¦Gros  ¦        30 - 40          ¦
+--------------------------------+
- Absorció d'aigua (UNE 127-020 EX):
- Absorció total	<= 8%
- Absorció per cara vista	<= 0,4 g/cm2
- Resistència a flexió (UNE 127-020 EX):
- Mòdul resistent mitjà	>= 5 MPa
- Mòdul resistent individual	< 4 MPa
- Tensió de ruptura (UNE 127-020 EX):
+---------------------------------------------------------+
¦ Ús recomanat  ¦ Mides de la llosa ¦  Tensió de ruptura  ¦
¦               ¦      (cm2)        ¦ (Valor indiv.) (KN) ¦
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦
¦               ¦      <=1100       ¦         2,5         ¦
¦ Ús normal     ¦-------------------¦---------------------¦
¦               ¦      > 1100       ¦         3,0         ¦
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦
¦               ¦      <=1100       ¦         3,0         ¦
¦ Ús intens     ¦-------------------¦---------------------¦
¦               ¦      > 1100       ¦         3,9         ¦
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦
¦               ¦      <=1100       ¦         3,6         ¦
¦ Ús industrial ¦-------------------¦---------------------¦
¦               ¦      > 1100       ¦         4,7         ¦
+---------------------------------------------------------+
- Resistencia al desgaste por abrasión (UNE 127-020 EX):
+--------------------------------------------------------+
¦ Uso recomendado  ¦ Desgaste por abrasión (valor indiv) ¦
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¦                  ¦                 (mm)                ¦
¦------------------¦-------------------------------------¦
¦  Uso normal      ¦                <=25                 ¦
¦------------------¦-------------------------------------¦
¦  Uso intenso     ¦                <=23                 ¦
¦------------------¦-------------------------------------¦
¦  Uso industrial  ¦                <=21                 ¦
+--------------------------------------------------------+
- Resistència a l'impacte (UNE 127-020 EX):
+-----------------------------------------+
¦  Ús recomanat   ¦ Alçada de caiguda (H) ¦
¦                 ¦         (mm)          ¦
¦-----------------¦-----------------------¦
¦  Ús normal      ¦         400           ¦
¦-----------------¦-----------------------¦
¦  Ús intens      ¦         500           ¦
¦-----------------¦-----------------------¦
¦  Ús industrial  ¦         600           ¦
+-----------------------------------------+
- Ús exterior:
- Gruix de la capa superior (UNE 127-021 EX):
- Paviment col.locat que ha de ser polit	>= 8 mm
- Paviment col.locat que no ha de ser polit	>= 4 mm
- Mida del granulat:
+--------------------------------+
¦ Gra  ¦ Mida del granulat (mm)  ¦
¦------¦-------------------------¦
¦Micro ¦         0 - 6           ¦
¦Petit ¦         7 - 10          ¦
¦Mitjà ¦        10 - 30          ¦
¦Gros  ¦        30 - 40          ¦
+--------------------------------+
- Absorció d'aigua (UNE 127-021 EX):
- Absorció total	<= 6%
- Absorció per cara vista	<= 0,4 g/cm2
- Resistència a flexió (UNE 127-021 EX):
+--------------------------------------------------------+
¦    Classe     ¦ Valor mitjà per 4 ¦  Valor individual  ¦
¦               ¦   provetes (Mpa)  ¦      (Mpa)         ¦
¦---------------¦-------------------¦--------------------¦
¦       S       ¦       >=3,5       ¦       >=2,8        ¦
¦---------------¦-------------------¦--------------------¦
¦       T       ¦       >=4,0       ¦       >=3,2        ¦
¦---------------¦-------------------¦--------------------¦
¦       U       ¦       >=5,0       ¦       >=4,0        ¦
+--------------------------------------------------------+
- Tensió de ruptura (UNE 127-021 EX):
+---------------------------------------------------------+
¦               ¦     Càrrega mínima de ruptura (KN)      ¦
¦    Classe     ¦-------------------¦---------------------¦
¦               ¦    Valor mitjà    ¦  Valor individual   ¦
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦
¦       3       ¦       >=3,0       ¦       >=2,4         ¦
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦
¦       4       ¦       >=4,5       ¦       >=3,6         ¦
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦
¦       7       ¦       >=7,0       ¦       >=5,6         ¦
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦
¦      11       ¦      >=11,0       ¦       >=8,8         ¦
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦
¦      14       ¦      >=14,0       ¦      >=11,2         ¦
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦
¦      25       ¦      >=25,0       ¦      >=20,0         ¦
¦---------------¦-------------------¦---------------------¦
¦      30       ¦      >=30,0       ¦      >=24,0         ¦
+---------------------------------------------------------+
- Resistència al desgast per abrasió (UNE 127-021 EX):
+---------------------------------------+
¦  Classe   ¦   Valor individual (mm)   ¦
¦-----------¦---------------------------¦
¦     B     ¦          <=24             ¦
¦-----------¦---------------------------¦
¦     D     ¦          <=20             ¦
+---------------------------------------+
Toleràncies:
- Toleràncies dimensionals:
+------------------------------------------------------------+
¦       Dimensió        ¦            Tolerància              ¦
¦-----------------------¦------------------------------------¦
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¦  Longitud del costat  ¦              ± 0,3%                ¦
¦-----------------------¦------------------------------------¦
¦  Gruix                ¦   ± 2 mm (per a un gruix < 40 mm)  ¦
¦                       ¦   ± 3 mm (per a un gruix >=40 mm)  ¦
+------------------------------------------------------------+
- Rectitud d'arestes:
- Ús interior (UNE 127-020 EX)	± 0,3%
- Ús exterior (UNE 127-021 EX)	no es requereix
- Planor:
- Ús interior (UNE 127-020 EX)	± 0,3% de la longitud de la diagonal en cares polides
- Ús exterior (UNE 127-021 EX)	± 0,3% de la longitud de la diagonal en superfícies llises
- Clivelles, esquerdes, depressions o
escrostonaments visibles a 2 m	cap defecte en una mostra de 12 rajoles
TERRATZO PER A PAVIMENTS FLOTANTS:
Càrrega puntual centrada recolzada la peça pels 4 extrems	>= 200 kg
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades sobre palets. Cada peça ha de dur al dors la marca del fabricant.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 127-020-99 EX "Baldosas de terrazo. Uso interior."
* UNE 127-021-99 EX "Baldosas de terrazo. Uso exterior."

B9CZ MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.
S'han considerat els materials següents:
- Beurada blanca
- Beurada de color
- Suports de morter o de PVC
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC
BEURADA:
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la mescla
un cop elaborada.
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les
superposades i aconseguir alçàries diferents.
La superfície i els encaixos no han de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon
assentament.
Diàmetre	15 - 18 cm
Alçària	5 - 7 cm
Resistència a la compressió	>= 150 kg/cm2
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que faciliten la
col.locació de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes.
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o
intermèdia.
La superfície i els encaixos no han de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon
assentament.
Diàmetre	11 - 13 cm
Alçària	3 - 5 cm
Resistència a la compressió	>= 150 kg/cm2
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BEURADA:
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte
contingut.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:
Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu envàs.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BEURADA:
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B9U2 SÒCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Peça de sòcol de terratzo formada per una capa superficial i una de base o dors.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La capa superficial ha d'estar formada per morter ric en ciment, sorra molt fina, granulats
triturats de marbre o d'altres pedres de mida més gran, i colorants.
La capa de base ha d'estar formada per morter menys ric en ciment i sorra més gruixuda.
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments a les arestes, diferències de tonalitat
ni d'altres defectes superficials.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Ha de ser de forma geomètrica rectangular, amb la cara superficial plana.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
El cantell superior pot estar tallat a bisell.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Gruix	>= 2 cm
Gruix de la capa fina superficial	>= 0,7 cm
Mida del granulat:
+--------------------------------+
¦ Gra   ¦Mida del granulat (mm)  ¦
¦-------¦------------------------¦
¦Petit  ¦       2 - 4            ¦
¦Mitjà  ¦      10 - 15           ¦
¦Gros   ¦      30 - 40           ¦
+--------------------------------+
Absorció d'aigua (UNE 127-002)	<= 10%
Toleràncies:
- Mides superficials	± 0,5%
- Variacions de gruix	± 2 mm
- Rectitud d'arestes	± 0,3 mm
- Planor	± 1,3 mm
- Guerxaments	± 0,5 mm
- Clivelles, esquerdes, depressions o
escantonaments visibles a 1,60 m	<= 4% peces
- Escantonament d'arestes de llargària > 4 mm	<= 5% peces
- Despuntat de caires de llargària > 2 mm	<= 5% peces
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades dins de caixes. Cada peça ha de portar al dors la marca del fabricant.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BAF1 FINESTRES I BALCONERES D'ALUMINI

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de la finestra o balconera, i el
bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a la
subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat del vidre.
S'han considerat els tipus de finestres i balconeres següents:
- Amb una fulla fixa
- Amb una fulla batent
- Amb dues fulles batents
- Amb dues fulles corredisses
Fets els assaigs de permeabilitat a l'aire (UNE 85208), d'estanquitat a l'aigua (UNE 85212) i de
resistència al vent (UNE 85213), la finestra ha de donar uns resultats A(I), E(J), V(K), de manera
que es compleixin les següents condicions:
- Qualitat 1	i+j+k >= 6
- Qualitat 2	i+j+k >= 3
- Qualitat 3	i+j+k >= 1
Classificació en funció de l'assaig de permeabilitat a l'aire (UNE 85-208):
- Classe A0	sense classificar
- Classe A1	normal
- Classe A2	millorada
- Classe A3	reforçada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del material
indicat a la descripció del mateix.
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel.les, frontisses, etc.) pel seu funcionament correcte,
obertura i tancament, i els tapajunts.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la D.F.
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a les
condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària.
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Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs de
maltractament (UNE 85-203) i (UNE 85-215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura
restringida de les mateixes normes.
Sistema de tancament:
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm	2 punts
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm	3 punts
- Dues fulles batents	3 punts
- Corredissa	1 punt
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable sense
aquesta ferramenta.
Fixacions entre la fulla i el bastiment:
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm	2 punts
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm	3 punts
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les mides i
franquicies del galze, han de complir les indicacions de la UNE 85-222.
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir perforacions que
permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini, segons norma UNE 38-337 amb
tractament 50ST5.
El seu aspecte ha de ser uniforme i no han de tenir esquerdes ni defectes superficials.
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aleació d'alumini, cargols
autorroscants o cargols amb rosca mètrica.
Gruix de la paret dels perfils	>= 1,5 mm
Tipus d'alumini (UNE 38-337)	Aliatge Al-0,7 MgSi (L-3441)
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38-337)	>= 13 kg/mm2
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm, UNE_EN_ISO 6506/1)	>= 45
Toleràncies:
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de la UNE 38-066.
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegides superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anodització dels perfils (UNE 38-010):
- Elements de qualitat 1	>= 25 micres
- Elements de qualitat 2	>= 20 micres
- Elements de qualitat 3	>= 15 micres
Qualitat mitja total del segellat
(mètode de les gotes colorants UNE 38-017)	<= 2
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels procediments
següents:
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de poliester o acrílica
Lacat del perfil	>= 60 micres
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides
i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No
ha d'estar en contacte amb el terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 85-201-80 "Ventanas. Terminologías y definiciones".
* UNE 85-222-85 "Acristalamiento y métodos de montaje"
* UNE 85-208-81 "Ventanas. Clasificación de acuerdo con su permeabilidad al aire"
* UNE 85-212-83 " Ventanas. Clasificación de acuerdo con su estanqueidad al agua"
* UNE 85-213-86 "Ventanas. Clasificación de acuerdo con su resistencia bajo efectos del viento"
* UNE 38-066-89 "Perfiles extruidos de aluminio y sus aleaciones"
* UNE 38-010-91 "Anodizaciones de aluminio y sus aleaciones. Especificaciones generales para los
recubrimientos anódicos sobre aluminio"

BAM1 TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Vidre lluna transparent, obtingut per flotació, poliment tèrmic i recuit, amb tractament de tremp
tèrmic.
S'han considerat els acabats següents:
- LLuna incolora
- LLuna de color filtrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les tarjes fixes han de tenir els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva col.locació.
No ha de presentar defectes superficials (d'impressió, de paral.lelisme en les seves cares, marques
de rodet, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.), ni defectes en la massa detectables a simple
vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.).
Totes les manufactures (osques, taladres, etc.) han de quedar fetes abans de trempar el vidre.
Després del trempat només es pot fer un lleuger acabat mat amb un tractament d'àcid o de sorra.
En cas de trencament, s'ha de fragmentar en petites partícules no tallants.
Pes:
- Gruix 10 mm	25 kg/m2
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- Gruix 9/11 mm	>= 22,5 kg/m2
Resistència a l'impacte de la lluna trempada (UNE 43-017):
- No s'ha de trencar
- No ha de tenir esquerdes
Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43-018):
- Pes	<= 5 g
- Arestes	Sense arestes tallants
Duresa al ratllat (Mohs)	>= 6,5
Coeficient de transmissió tèrmica	<= 4,9 kcal/h m2 °C
Índex d'atenuació acústica global entre 125 i 4000 Hz (ISO R-140)	>= 31,5 dB
Característiques físiques del vidre trempat:
+----------------------------------------------------------+
¦                        ¦        TIPUS DE VIDRE           ¦
¦                        ¦---------------------------------¦
¦Característiques        ¦  Incolor ¦  Color filtrant (1)  ¦
¦------------------------¦----------¦----------------------¦
¦Factor transmissió      ¦          ¦                      ¦
¦   lluminosa            ¦    0,86  ¦   de 0,27 a 0,64     ¦
¦------------------------¦----------¦----------------------¦
¦ Factor reflexió        ¦          ¦                      ¦
¦   lluminosa            ¦    0,08  ¦   de 0,05 a 0,08     ¦
¦------------------------¦----------¦----------------------¦
¦Factor transmissió      ¦          ¦                      ¦
¦   energètica           ¦    0,76  ¦   de 0,31 a 0,64     ¦
¦------------------------¦----------¦----------------------¦
¦ Factor reflexió        ¦          ¦                      ¦
¦   energètica           ¦    0,07  ¦   de 0,05 a 0,07     ¦
¦------------------------¦----------¦----------------------¦
¦ Factor absorció        ¦          ¦                      ¦
¦   energètica           ¦    0,17  ¦   de 0,29 a 0,64     ¦
¦------------------------¦----------¦----------------------¦
¦  Factor solar          ¦    0,80  ¦   de 0,47 a 0,73     ¦
+----------------------------------------------------------+
(1) en funció del color
Toleràncies:
- Gruix	+ 0,3 mm
-Dimensiones nominales:
- Superfície <= 1 m2	-2 mm
- Superfície > 1 m2	-3 mm
- Pes	± 0,75 kg/m2
- Planor	± 3 mm/m
- Situació i diàmetre dels forats	± 1 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra
les accions químiques (impressions produïdes per la humitat). S'ha de guardar en estibes de 25 cm de
gruix màxim i amb un pendent del 6% respecte de la vertical. Ha de quedar separat de les altres
estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de fusta o d'un material protector.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions del projecte
i considerant les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària	En múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb una superfície
inferior a 0,15 m2	S'han d'amidar 0,15 m2 per unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
Les tarjes fixes inclouen els elements de fixació mecànica necessaris per a la seva col.locació.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* NTE-PPV/75 "Norma Tecnológica de la Edificación: Puertas de Vidrio."
* NTE-FVT/76 "Norma Tecnológica de la Edificación: Vidrios Templados".

BAN5 BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el bastiment de base de la finestra o balconera.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els perfils han de provenir de la conformació progressiva d'una faixa d'acer.
Totes les soldadures han d'estar recobertes amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en
fred).
Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes, defectes supeficials, ni despreniments en el
recobriment.
La unió entre perfils s'ha de fer per algun dels procediments següents:
- Soldadura: Per arc o per resistència
- Cargols autoroscants: Només en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar
la seva rosca
Ha de portar incorporats elements d'ancoratge d'acer galvanitzat.
La secció i la forma dels perfils han de ser les indicades a la D.T.
Tipus d'acer (UNE 36-086)	AP00 ó AP01
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Protecció de galvanitzat (UNE 36-130):
- Tub d'acer	>= 385 g/m2
- Soldadures	>= 346 g/m2
Separació entre ancoratges	<= 60 cm
Resistència a la tracció (per a un gruix < 5 mm)	>= 33 kp/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1)	> 65
Toleràncies:
- Llargària dels perfils (UNE 36-537)	+ 5 mm
- 0 mm
- Gruix: El corresponent al gruix segons la taula V de la UNE 36-537
- Dimensions de la secció: Les corresponents a la dimensió del costat segons la taula IV de la UNE
36-537
- Torsió: La corresponent a la taula VI de la UNE 36-537
- Planor (UNE 36-537)	2 mm/m
- Angles (UNE 36-537)	2°
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides
i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en
contacte amb el terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BANA BASTIMENTS DE BASE DE FUSTA PER A PORTES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt de perfils de secció rectangular, de fusta de pi, que una vegada folrats han de formar el
bastiment de la porta o de l'armari.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els que s'esmenten com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Escairada mínima dels perfils (Gruix x amplària):
- Bastiment d'envà	60 x 30 mm
- Bastiment de paredó	110 x 30 mm
- Bastiment 3/4	145 x 30 mm
Escairada mínima dels perfils:
- Bastiment d'envà	55 x 45 mm
- Bastiment de paredó	110 x 45 mm
- Bastiment 3/4	145 x 45 mm
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310)	<= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus	<= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials
produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310)	<= 5% de la peça
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529)
- Portes interiors	7% <= H <= 11%
- Portes exteriors	10% <= H <= 15%
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529)	< 6%
Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56-851):
- Portes interiors:
- Resistència mitjana	550 N
- Resistència mínima	500 N
- Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors:
- Resistència mitjana	1000 N
- Resistència mínima	900 N
Duresa mitjana (UNE 56-534)	>= 1,3 N
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):
- Coníferes	> 450 kg/m3
- Frondoses	> 530 kg/m3
Toleràncies:
- Amplària	± 1 mm
- Alçària	± 3 mm
- Secció del perfil:
- Amplària	± 1 mm
- Gruix	± 2 mm
- Rectitud d'arestes	± 2 mm/m
- Torsió del perfil	± 1°/m
- Planor	± 1 mm/m
- Angles	± 1°
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles.
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en
contacte amb el terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 56-802-89 "Puertas de madera. Medidas y tolerancias."
* UNE 56-803-90 "Puertas de madera. Especificaciones técnicas."

BAPL BASTIMENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES D'ARMARIS DE FULLES BATENTS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt de perfils de fusta que formen el marc de la porta o de l'armari.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els que s'esmenten com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les
condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva llargària.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310)	<= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus	<= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials
produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310)	<= 5% de la peça
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529)
- Portes interiors	7% <= H <= 11%
- Portes exteriors	10% <= H <= 15%
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529)	< 6%
Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56-851):
- Portes interiors:
- Resistència mitjana	550 N
- Resistència mínima	500 N
- Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors:
- Resistència mitjana	1000 N
- Resistència mínima	900 N
Duresa mitjana (UNE 56-534)	>= 1,3 N
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):
- Coníferes	> 450 kg/m3
- Frondoses	> 530 kg/m3
Toleràncies:
- Amplària	± 1 mm
- Alçària	± 3 mm
- Secció del perfil:
- Amplària	± 1 mm
- Gruix	± 2 mm
- Rectitud d'arestes	± 2 mm/m
- Planor	± 1 mm/m
- Angles	± 1°
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles.
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en
contacte amb el terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 56-802-89 "Puertas de madera. Medidas y tolerancias."
* UNE 56-803-90 "Puertas de madera. Especificaciones técnicas."

BAQD FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la
porta.
S'han considerat els tipus de fulla següents:
- De cares llises
- Amb motllura
- Rebaixada amb plafons
- Amb galzes per a vidre
- Amb galzes per a vidre i barretes
S'han considerat els tipus d'acabat següents:
- De roure per envernissar
- De sapel.li per a envernissar
- De fusta per a pintar
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:
- De cartró
- De fusta
- Massisa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc...
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la
fulla ha de ser xapada.
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accesoris.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529)	7% <= H <= 11%
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529)	< 6%
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):
- Coníferes	> 450 kg/m3
- Frondoses	> 530 kg/m3
Gruix del plafó d'acabat:
- Amb el plafó de partícules	>= 4 mm
- Amb el plafó contraplacat	>= 3 mm
- Amb plafó de fibres de densitat alta	>= 2,5 mm
Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801):
- Llargària	>= 30 cm
- Amplària	>= 7 cm
Duresa mitjana (UNE 56-534)	>= 13 N
Amplària dels perfils del bastidor	>= 30 mm
Balcament de la fulla (UNE 56-824)	<= 6 mm
Curvatura de la fulla (UNE 56-824):
- Bancades	<= 6 mm
- Testeres	<= 2 mm
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. a
4.2.14.
Toleràncies:
- Amplària	± 1 mm
- Alçària	± 2 mm
- Gruix	± 1 mm
- Rectitud de les arestes	± 2 mm/m
- Planor	± 1 mm/m
- Escairat (UNE 56-821)	<= 2 mm
- Gruix de les fulles	± 1 mm
- Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla	± 1 mm
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat.
Gramatge del material de rebliment:
- Amb paper	>= 250 g/m2
- Amb cartró	>= 550 g/m2
Superfície de l'alvèol del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis	<= 6 cm2
- Amb cartró ondulat	<= 30 cm2
Gruix del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2	>= 0,39 mm
- Amb cartró ondulat	>= 2 mm
ACABAT PER A PINTAR:
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de
densitat alta.
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310)	<= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus	<= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials
produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310)	<= 5% de la peça
AMB GALZE PER A VIDRE:
Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors	>= 7 cm
Amplària del travesser de base	>= 24 cm
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes.
Diàmetre dels nusos sans	<= 10 mm
Suma del diàmetre dels nusos vius	<= 20 mm/m
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides
i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte
directe amb el terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BAQQ FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ARMARIS
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la
porta.
S'ha considerat els tipus següents:
- De cares llises
- Amb motllura
- Rebaixada amb plafons
- De llibret fix
S'han considerat els tipus d'acabat següents:
- De roure per envernissar
- De sapel.li per a envernissar
- De fusta per a pintar
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:
- De cartró
- De fusta
- Massisa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc...
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529)	7% <= H <= 11%
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529)	< 6%
Gruix del parament acabat:
- Amb plafó de partícules	>= 4 mm
- Amb plafó contraplacat	>= 3 mm
- Amb plafó de fibres de densitat alta	>= 2,5 mm
Dimensions del reforç del montant per a la fixacion del pany:
- Llargària	>= 150 mm
- Amplària	>= 60 mm
Amplària dels perfils del bastidor	>= 30 mm
Corbament dels montant (UNE 56-824):
- H < 1800 mm	=< 1 mm
- 1800 <= H < 2030 mm	=< 4 mm
- H => 2030 mm	=< 6 mm
Corbament dels travessers (UNE 56-824)	=< 1 mm
Balcament (UNE 56-824):
- H < 1800 mm	=< 2 mm
- 1800 =< H < 2030 mm	=< 4 mm
- H => 2030 mm	=< 6 mm
H = alçària de la fulla
La fulla ha de complir les especificacions respecte a la deformació per torsió, resistència a
l'acció de xoc d'un cos dur, resistència de xoc d'un cos tou i pesat, arrencada de cargols, i
resistència a la variació d'humitat, d'acord amb la norma  UNE 56-869.
Toleràncies:
- Amplària	± 1 mm
- Alçària	± 2 mm
- Gruix	± 1 mm
- Rectitud de les arestes	± 2 mm/m
- Planor	± 1 mm/m
- Escairat (UNE 56-821)	=< 1mm
- Gruix de les fulles	± 1 mm
ACABAT PER A PINTAR:
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310)	<= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus	<= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials
produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310)	<= 5% de la peça
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
Amplària del reforç per al pany	>= 90 mm
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat.
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accessoris.
Gramatge del material de rebliment:
- Amb paper	>= 250 g/m2
- Amb cartró	>= 550 g/m2
Superfície de l'alvèol del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis	<= 6 cm2
- Amb cartró ondulat	<= 30 cm2
Gruix del material de rebliment:
- Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2	>= 0,39 mm
- Amb cartró ondulat	>= 2 mm
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DE CARES LLISES O AMB MOTLLURES:
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de
densitat alta.
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la
fulla ha de ser xapada.
DE LLIBRET FIX:
Les lamel.les del llibret han de ser de fusta, i han d'estar encastades en els muntants de la fusta.
La disposició de les lamel.les ha de ser regular, i la seva inclinació també.
Toleràncies:
- Distància de la motllura respecte al cantell de la fulla	± 1 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides
i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.
No han d'estar en contacte directe amb el terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
*UNE 56-822 "Frentes de armarios de obra. Medidas y toleráncias"
*UNE 56-869-95 "Puertas para frentes de armarios de obra. Métodos de ensayo y especificaciones"

BAWZ MATERIALS AUXILIARS PER A AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Accesoris i material auxiliar dels automatismes d'apertura i tancament de portes.
S'han considerat els elements següents:
- Quadre elèctric de maniobres
- Pany elèctric de clau tubular per a muntar en caixa
- Caixa per a pany elèctric per a encastar
- Emissor de radiocomandament amb pila de 12V.
- Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per a tensió de 220V.
QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRA:
Caixa formada per un cos i una tapa fixada amb cargols, amb l'aparellatge elèctric necessari per a
maniobrar el mecanisme d'apertura i tancament de les portes automàtiques.
Ha de portar forats per a les conexions.
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.
PANY ELÈCTRIC DE CLAU TUBULAR:
Mecanisme destinat a accionar un dispositiu d'apertura connectat elèctricament per mitjà d'un pany
cilíndric accessible amb clau tubular.
El pany ha d'ajustar perfectament a l'orifici de la tapa.
Ha de tenir varies posicions de contacte per a les diferents funcions que ha de complir.
CAIXA PER A PANY ELÈCTRIC:
Ha d'estar formada per una base i una tapa accesible per cargols per a allotjar un pany.
Ha de ser buida per a allotjar el pany elèctric i les conexions.
Ha de ser estanca i rígida per a prevenir cops i evitar influències climàtiques.
Ha de portar un dispositiu antisabotatge.
EMISSOR DE RADIOCOMANDAMENT:
Aparell amb funcionament per radioones per a accionar dispositius de tancament a distància. Formats
per un cos i una tapa.
La seva freqüència d'emissió ha d'estar en una banda autoritzada legalment per a aquest ús.
Ha de ser rígid i el seu interior no ha de ser accesible.
RECEPTOR DE RADIOCOMANDAMENT:
Aparells amb funcionament per radioones per a accionar dispositius de tancament a distància. Formats
per un cos i una tapa.
Ha de ser immune a les interferències.
Ha de ser capaç de grabar, esborrar o reprogramar nous emissors.
Ha de ser rígid i el seu interior no ha de ser accesible.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, protegit contra impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BAZ1 TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Perfils de fusta massisa o de taulers aglomerats xapats per a formar els tapajunts dels bastiments.
S'han considerat els perfils següents:
- De roure, de melis o sapel.li per a envernissar
- De fusta per a pintar
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil no ha de tenir altres defectes que els citats com admissibles.
Els perfils no han de tenir defectes superficials.
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Toleràncies:
- Gruix	± 0,5 mm
- Amplària	± 1 mm
- Llargària nominal	± 3 mm
- Rectitud d'arestes	± 2 mm/m
- Torsió del perfil	± 1°/m
- Planor	± 1 mm/m
PERFILS DE ROURE, DE MELIS O DE SAPEL.LI PER A ENVERNISSAR:
Perfils de tauler de partícules de fusta o tauler aglomerat, xapat amb fullola de fusta.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
PERFILS DE FUSTA PER A PINTAR:
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310)	<= 1/2 de la seva cara
Superfície de fongs blaus	<= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials
produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310)	<= 5% de la peça
Humitat del perfil (UNE 56-529)	<= 12%
Resistència a la compressió de la fusta (UNE 56-535)	>= 300 kp/cm2
Resistència a la flexió de la fusta (UNE 56-537)	>= 420 kp/cm2
Resistència al tall de la fusta	>= 45 kp/cm2
Duresa mitjana a la secció tangencial (UNE 56-534)	>= 1,3
Densitat seca (UNE 56-531)	>= 0,45 kg/dm3
<= 0,80 kg/dm3
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No
ha d'estar en contacte amb el terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BAZ2 GALZES DE FUSTA PER A FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt de perfils per a folrar la cara interior dels bastiments de base.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La secció dels perfils ha de ser adeqüada per a cobrir el bastiment de base, permetre la col.locació
de la fulla, de manera que obri i tanqui correctament, i la col.locació del tapajunts.
Els perfils han de ser de tauler de partícules de fusta o tauler aglomerat, xapat amb fullola de
fusta.
Els perfils no han de tenir defectes superficials.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
Toleràncies:
- Gruix	± 0,3 mm
- Amplària	± 0,5 mm
- Llargària	± 1,0 mm
- Rectitud de les arestes	2 mm/m
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No
ha d'estar en contacte amb el terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BAZG FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que
faciliten agafar les fulles de portes, finestres o balconeres.
Finestres o balconeres amb fulles batents:
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.
- El sistema de tanca ha de ser tres punts.
Portes batents:
- Frontisses, tanca, manubris i accesoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera óptica i
pom a la cara exterior.
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si la
porta és d'armari.
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia inferior,
topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris.
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la D.T. o en el seu
defecte els que determini la D.F.
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.
El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats que
permetin allotjar el cap del cargol de fixació.
Toleràncies:
- Dimensions nominals	± 1 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BB14 PASSAMANS PER A BARANES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Perfil d'acabament del travesser superior de baranes.
S'han considerat els materials següents:
- De roure, melis o pi roig
- De llautó
- D'alumini
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La cara superior ha de tenir la forma adequada a l'ús, i la inferior ha d'estar preparada per a
rebre el perfil del travesser.
Toleràncies:
- LLargària del perfil	± 1 mm
- Secció del perfil	± 2,5%
- Rectitud d'arestes	± 2 mm/m
- Torsió del perfil	± 1°/m
- Planor	± 1 mm/m
- Angles	± 1°
PASSAMANS DE FUSTA:
Perfil massís de fusta per a un acabament del travesser superior.
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els esmentats com a admissibles.
El perfil no ha de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra fongs i insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
El conjunt de barana ha de complir les condicions subjectives requerides per la D.F.
Característiques de la fusta:
+------------------------------------------------------------------------+
¦                   ¦    Roure       ¦     Melis     ¦   Pi roig         ¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦Resist. compressió ¦  450 kg/cm2    ¦  604 kg/cm2   ¦  400 kg/cm2       ¦
¦  (UNE 56-535)     ¦                ¦               ¦                   ¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦ Resist. flexió    ¦  600 kg/cm2    ¦  1150 kg/cm2  ¦  800 kg/cm2       ¦
¦  (UNE 56-537)     ¦                ¦               ¦                   ¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦Resist. a l'esforç ¦    75 kg/cm2   ¦   45 kg/cm2   ¦    30 kg/cm2      ¦
¦    tallant        ¦                ¦               ¦                   ¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦ Densitat seca     ¦0,63-0,8 kg/dm3 ¦ >=0,85 kg/dm3 ¦ 0,54-0,70 kg/dm3  ¦
¦  (UNE 56-531)     ¦                ¦               ¦                   ¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦ Densitat verda    ¦ >=1,08 kg/dm3  ¦ >=1,03 kg/dm3 ¦  >= 0,75 kg/dm3   ¦
+------------------------------------------------------------------------+
Diàmetre dels nusos vius de la fusta	<= 5 mm
Superfície dels fongs blancs	<= 20% de la peça
Llargària de les esquerdes superficials
produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310)	<= 5% de la peça
Humitat dels perfils (UNE 56-529)	<= 12%
Diferència de la humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529)	<= 6%
PASSAMANS D'ALUMINI:
Perfil buit d'aliatge d'alumini per a acabament del travesser superior.
El perfil ha de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
Ha d'estar protegit superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, i segellat posteriorment.
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst al projecte.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autoroscants o
cargols amb rosca mètrica.
Tipus d'alumini (UNE 38-337)	Aliatge Al 0,7 Mg Si
Anodització del perfil (UNE 38-010)	>= 15 micres
Qualitat del segellat. Mètode de la gota
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colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M)	0 <= M <= 2
Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337)	>= 13 kg/mm2
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1)	>= 45
PASSAMANS DE LLAUTÓ:
Perfil buit de llautó per a acabament del travesser superior.
El perfil s'ha d'obtenir del procés de laminatge en fred de l'aliatge.
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst al projecte.
La unió entre perfils s'ha de fer amb cargols d'acer inoxidable o de llautó, autoroscants o amb
rosca mètrica.
Tipus de llautó (UNE 37-103)	Aliatge Cu-Zn
Amplària del passamà	>= 45 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No
ha d'estar en contacte amb el terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BC15 VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Vidre laminar format per varies llunes unides per calandratge i fusió en autoclau d'una làmina de
butiral de polivinil intercalada, capaç de proporcionar una protecció contra atacs manuals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat segons la "ORDEN de 13 de marzo de 1986" com a resistent a l'impacte manual amb
la categoria indicada (A o B).
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no
trempades, de paral.lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes,
etc.).
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de
recuita, inclusions gasoses, etc.).
El vidre laminar acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les
parts components.
Duresa al ratllat (Mohs)	>= 6,5
Coeficient de transmissió tèrmica	<= 4,95 kcal/h m2 °C
- Resistència a l'impacte (assaigs segons ORDEN 13/3/1986):
- Categoria A:
- Impacte no concentrat d'energia alta	Ha de complir
- Categoria B:
- Impacte no concentrat d'energia alta	Ha de complir
- Impacte concentrat d'energia baixa	Ha de complir
- Impacte concentrat d'energia alta	Ha de complir
- Impacte de pedra i "coctel molotov"	Ha de complir
- Assaig d'ebullició	Ha de complir
VIDRE AMB UNA LLUNA TREMPADA:
Toleràncies:
- Planor de la lluna trempada:
- Superfície <= 0,5 m2	± 2 mm/m
- Superfície > 0,5 m2	± 3 mm/m
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra
les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència entre les llunes i la làmina de
butiral de polivinil, produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la
vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de
fusta o d'un material protector.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la D.T.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària	Múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2	0,25 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"ORDEN de 13 de marzo de 1986, por la que se declaran de obligado cumplimiento las especificaciones
técnicas de los tipos de blindajes transparentes o translúcidos para su homologación por el
Ministerio de Industria y Energía"

BC17 VIDRES AÏLLANTS DE DUES LLUNES INCOLORES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
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Vidre aïllant format per dues llunes incolores que formen cambra estanca d'aire deshidratat,
separades mitjançant un intercalador metàl.lic amb producte dessecant a l'interior, amb segellat
perimetral de butil i cautxú de polisulfur.
S'han considerat els tipus següents:
- Dues llunes incolores
- Dues llunes incolores trempades
- Dues llunes incolores, la més gruixuda trempada
- Dues llunes incolores, la més prima trempada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no
trempades, de paral.lelisme en les seves cares, d'ondulacions, d'incrustacions, ratlles, esquerdes,
etc.).
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de
recuita, inclusions gasoses, etc.).
El vidre aïllant acabat no ha de tenir cap defecte que pugui afectar l'aïllament.
Factor de transmissió lluminosa:
- Lluna de 4 mm de gruix	0,84
- Lluna de 8 i 10 mm de gruix	0,78
Coeficient de transmissió tèrmica:
+-------------------------------------+
¦ Gruix de la  ¦   Coeficient de      ¦
¦cambra d'aire ¦ transmissió tèrmica  ¦
¦    (mm)      ¦  (kcal/h m2 °C)      ¦
¦--------------¦----------------------¦
¦     6        ¦     <= 2,9           ¦
¦     8        ¦     <= 2,8           ¦
¦    12        ¦     <= 2,6           ¦
+-------------------------------------+
Duresa al ratllat (Mohs)	>= 6,5
Resistència a l'impacte de la lluna trempada (UNE 43-017):
- No s'ha de trencar
- No ha de tenir esquerdes
Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43-018):
- Pes	<= 5 g
- Arestes	Sense arestes tallants
Toleràncies:
- Gruix i pes:
+--------------------------------+
¦Gruix  ¦    Gruix     ¦  Pes    ¦
¦llunes ¦     (mm)     ¦llunes   ¦
¦ (mm)  ¦              ¦(kg/m2)  ¦
¦-------¦--------------¦---------¦
¦  4    ¦    ± 0,2     ¦± 1,0    ¦
¦-------¦--------------¦---------¦
¦4 + 6  ¦± 0,2 ; ± 0,2 ¦± 1,0    ¦
¦-------¦--------------¦---------¦
¦4 + 8  ¦              ¦         ¦
¦4 + 10 ¦              ¦         ¦
¦5 + 8  ¦± 0,2 ; ± 0,3 ¦± 1,25   ¦
¦5 + 10 ¦              ¦         ¦
¦6 + 8  ¦              ¦         ¦
¦6 + 10 ¦              ¦         ¦
¦-------¦--------------¦---------¦
¦8 + 10 ¦± 0,3 ; ± 0,3 ¦± 1,5    ¦
+--------------------------------+
- Factor transmissió lluminosa:
- Llunes de 4 mm de gruix	± 0,1
- Llunes de 8 i 10 mm de gruix	± 0,1
- Vidre amb llunes de 4 mm de gruix:
- Factor reflexió lluminosa	± 0,1
- Factor transmissió energètica	± 0,1
- Factor reflexió energètica	± 0,1
- Factor absorció energètica	± 0,1
- Factor solar	± 0,1
- Gruix de la cambra d'aire:
+----------------------+
¦ Gruix de la  ¦Gruix  ¦
¦cambra d'aire ¦ (mm)  ¦
¦    (mm)      ¦       ¦
¦--------------¦-------¦
¦      6       ¦± 0,2  ¦
¦      8       ¦± 0,3  ¦
¦     12       ¦± 0,4  ¦
+----------------------+
- Planor de la lluna trempada:
- Superfície <= 0,5 m2	± 2 mm/m
- Superfície > 0,5 m2	± 3 mm/m
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
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Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra
les accions químiques (impressions produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de la
vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre travessers de
fusta o d'un material protector.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la D.T.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària	Múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2	0,25 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BD13 TUBS DE PVC

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Tubs i peces especials de PVC no plastificat, injectat, per a evacuació d'aigües pluvials i
residuals. Inclou els tubs corresponents a les connexions dels diferents aparells amb el baixant,
caixa o pericó (petita evacuació), així com tubs per a claveguerons i baixants.
S'han considerat els tipus següents:
- Baixants i claveguerones penjats
- Claveguerons soterrats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els tubs han d'anar identificats per la lletra corresponent o la sèrie a la qual pertanyen.
Els de la sèrie F podràn utilitzar-se per a l'evacuació d'aigües pluvials així com per a ventilació
primària i secundària.
Els de la sèrie C podan utilitzar-se per a l'evacuació d'aigües residuals (llevat en casos especials
d'aigües agressives o d'altes temperatures constants) a més de tots els usos propis de la sèrie F.
Tant el tub com les peces especials han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a
l'eix, i les boques que facin falta per a la seva unió per encolat o junt elàstic.
No han de tenir rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes.
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.
La superfície interior ha de ser regular i llisa.
BAIXANTS I CLAVEGUERONS PENJATS:
Característiques geomètriques:
+----------------------------------------------------------------------+
¦         ¦           ¦           ¦          Gruix de paret            ¦
¦Diàmetre ¦Tolerància ¦ Llargària ¦------------------------------------¦
¦nominal  ¦ Diàmetre  ¦embocadura ¦     Sèrie F     ¦    Sèrie C       ¦
¦ (mm)    ¦ exterior  ¦   (mm)    ¦-----------------¦------------------¦
¦         ¦   (mm)    ¦           ¦(mm) ¦Tolerància ¦(mm) ¦Tolerància  ¦
¦         ¦           ¦           ¦     ¦  (mm)     ¦     ¦  (mm)      ¦
¦---------¦-----------¦-----------¦-----¦-----------¦-----¦------------¦
¦   32    ¦  + 0,3    ¦   23      ¦ 1,8 ¦  + 0,4    ¦ 3,2 ¦  + 0,5     ¦
¦   40    ¦  + 0,3    ¦   26      ¦ 1,8 ¦  + 0,4    ¦ 3,2 ¦  + 0,5     ¦
¦   50    ¦  + 0,3    ¦   30      ¦ 1,8 ¦  + 0,4    ¦ 3,2 ¦  + 0,5     ¦
¦   75    ¦  + 0,3    ¦   40      ¦ 1,8 ¦  + 0,4    ¦ 3,2 ¦  + 0,5     ¦
¦   90    ¦  + 0,3    ¦   46      ¦ 1,9 ¦  + 0,4    ¦ 3,2 ¦  + 0,5     ¦
¦  110    ¦  + 0,4    ¦   48      ¦ 2,2 ¦  + 0,4    ¦ 3,2 ¦  + 0,5     ¦
¦  125    ¦  + 0,4    ¦   51      ¦ 2,5 ¦  + 0,5    ¦ 3,2 ¦  + 0,5     ¦
¦  160    ¦  + 0,5    ¦   58      ¦ 3,2 ¦  + 0,5    ¦ 3,2 ¦  + 0,5     ¦
¦  200    ¦  + 0,6    ¦   66      ¦ 4,0 ¦  + 0,6    ¦ 4,0 ¦  + 0,6     ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Resistència a la tracció (UNE 53-112)	>= 490 kg/cm2
Allargament fins a la ruptura (UNE 53-112)	>= 80%
Resistència a la pressió interna (UNE 53-114)	No s'ha de trencar
Densitat (UNE 53-020)	1,35 - 1,46 g/cm3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114)	>= 79°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114)	Ha de complir
Estanquitat a l'aigua i a l'aire
per a unions amb junt elàstic (UNE 53-114)	Ha de complir
Toleràncies:
- Ovalació:
+---------------------------------------------------------------+
¦Diàmetre ¦Tolerància de l'ovalació ¦ Tolerància de l'ovalació  ¦
¦nominal  ¦en la llargària efectiva ¦a la zona de l'embocadura  ¦
¦ (mm)    ¦       (mm)              ¦         (mm)              ¦
¦---------¦-------------------------¦---------------------------¦
¦         ¦       + 0,5             ¦         + 1,0             ¦
¦  32     ¦-------------------------¦---------------------------¦
¦         ¦        - 0              ¦         - 0               ¦
¦---------¦-------------------------¦---------------------------¦
¦         ¦       + 0,5             ¦         + 1,0             ¦
¦  40     ¦-------------------------¦---------------------------¦
¦         ¦        - 0              ¦         - 0               ¦

Plec de Condicions Tècniques

Edifici Administratiu Ajuntament d'Amposta Pàgina 83



¦---------¦-------------------------¦---------------------------¦
¦         ¦       + 0,6             ¦         + 1,2             ¦
¦  50     ¦-------------------------¦---------------------------¦
¦         ¦        - 0              ¦         - 0               ¦
¦---------¦-------------------------¦---------------------------¦
¦         ¦       + 0,9             ¦         + 1,8             ¦
¦  75     ¦-------------------------¦---------------------------¦
¦         ¦        - 0              ¦         - 0               ¦
¦---------¦-------------------------¦---------------------------¦
¦         ¦       + 1,0             ¦         + 2,0             ¦
¦  90     ¦-------------------------¦---------------------------¦
¦         ¦        - 0              ¦         - 0               ¦
+---------------------------------------------------------------+
CLAVEGUERONS SOTERRATS:
Característiques geomètriques:
+-----------------------------------------------------------------------+
¦Diàmetre ¦Tolerància ¦Longitud mínima embocadura ¦  Gruix de paret     ¦
¦nominal  ¦ Diàmetre  ¦---------------------------¦---------------------¦
¦  (mm)   ¦ exterior  ¦    junt     ¦    junt     ¦nominal ¦tolerància  ¦
¦         ¦   (mm)    ¦   encolat   ¦   elàstic   ¦ (mm)   ¦  (mm)      ¦
¦         ¦           ¦     (mm)    ¦    (mm)     ¦        ¦            ¦
¦---------¦-----------¦-------------¦-------------¦--------¦------------¦
¦ 110     ¦  + 0,4    ¦      48     ¦     66      ¦  3,0   ¦ + 0,5      ¦
¦ 125     ¦  + 0,4    ¦      51     ¦     71      ¦  3,1   ¦ + 0,5      ¦
¦ 160     ¦  + 0,5    ¦      58     ¦     82      ¦  4,0   ¦ + 0,6      ¦
¦ 200     ¦  + 0,6    ¦      66     ¦     98      ¦  4,9   ¦ + 0,7      ¦
¦ 250     ¦  + 0,8    ¦      74     ¦    138      ¦  6,1   ¦ + 0,9      ¦
¦ 315     ¦  + 1,0    ¦      82     ¦    151      ¦  7,7   ¦ + 1,0      ¦
¦ 400     ¦  + 1,0    ¦       -     ¦    168      ¦  9,8   ¦ + 1,2      ¦
¦ 500     ¦  + 1,0    ¦       -     ¦    198      ¦ 12,2   ¦ + 1,5      ¦
¦ 630     ¦  + 1,0    ¦       -     ¦    237      ¦ 15,4   ¦ + 1,8      ¦
¦ 710     ¦  + 1,0    ¦       -     ¦    261      ¦ 17,4   ¦ + 2,0      ¦
¦ 800     ¦  + 1,0    ¦       -     ¦    288      ¦ 19,6   ¦ + 2,2      ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
Resistència a la tracció (UNE 53-112)	>= 450 kg/cm2
Allargament fins a la ruptura (UNE 53-112)	>= 80%
Resistència a la pressió interna (UNE 53-332)	No s'ha de trencar
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-332)	>= 79°C
Comportament a la calor, variació longitudinal	<= 5%
Estanquitat a l'aigua i a l'aire
per unions amb junt elàstic (UNE 53-332)	Ha de complir
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A cada tub i a la peça especial o a l'albarà de lliurament hi ha d'haver les dades
següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Diàmetre nominal i gruix
- Sigles PVC
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 53-114-88 (1) 4R "Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no
plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas
pluviales y residuales. Medidas."
* UNE 53-332-90 "Plásticos. Tubos y accesorios de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para
canalizaciones subterráneas, enterradas o no y empleadas para la evacuación y desagües.
Características y métodos de ensayo."

BD1Z MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els
seus paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer, galvanitzada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida i un
cargol o dos cargols galvanitzats.
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes.
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves.
Diàmetre de l'abraçadora (D)	5 <= D <= 50 cm
Amplària	>= 1,5 cm
Gruix	>= 0,05 cm
Recobriment de protecció (galvanització)	>= 275 g/m2
Puresa del zinc de recobriment	>= 98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb la UNE 7-183 i UNE 37-501.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les dades
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següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre del tub que abraça
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BD75 TUBS CIRCULARS DE FORMIGÓ

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Tub recte de secció circular i amb els extrems acabats amb encaix obtingut per un procés
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó sense armadura.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El formigó ha de ser de ciment pòrtland o putzolànic. No s'han d'admetre barreges de ciments de
diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte.
El tub ha de tenir una secció constant i un gruix uniforme. Els extrems del tub han d'acabar amb un
tall recte perpendicular a l'eix, sense rebaves.
No ha de tenir escrostonaments, esquerdes que travessin la paret, ni defectes que indiquin
imperfeccions del procés d'emmotllament.
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no
disminueixin la qualitat del tub, ni la capacitat de desguàs.
La D.F. pot exigir, en qualsevol moment, la realització de l'assaig de resistència a l'aixafament
d'una mostra de cada remesa. L'assaig s'ha de fer segons el "Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Tuberías deSaneamiento de Poblaciones" del MOPU.
Característiques dels tubs:
+---------------------------------------------------------------+
¦ DN  ¦Resistència a l'aixafament ¦ Gruix  ¦Toleràncies del DN  ¦
¦(cm) ¦          (kg/m)           ¦  (mm)  ¦       (mm)         ¦
¦-----¦---------------------------¦--------¦--------------------¦
¦ 20  ¦         >= 2500           ¦ >= 25  ¦       ± 4          ¦
¦ 30  ¦         >= 2500           ¦ >= 35  ¦       ± 4          ¦
¦ 40  ¦         >= 2500           ¦ >= 40  ¦       ± 4          ¦
¦ 50  ¦         >= 3000           ¦ >= 45  ¦       ± 5          ¦
¦ 60  ¦         >= 3600           ¦ >= 52  ¦       ± 6          ¦
¦ 70  ¦         >= 4200           ¦ >= 59  ¦       ± 7          ¦
¦ 80  ¦         >= 4800           ¦ >= 66  ¦       ± 7          ¦
¦ 90  ¦         >= 4800           ¦ >= 70  ¦       ± 7          ¦
¦100  ¦         >= 4900           ¦ >= 74  ¦       ± 7          ¦
¦120  ¦         >= 5500           ¦ >= 82  ¦       ± 7          ¦
¦150  ¦         >= 6000           ¦ >= 95  ¦       ± 8          ¦
¦200  ¦         >= 6000           ¦>= 120  ¦      ± 10          ¦
+---------------------------------------------------------------+
Llargària	>= 100 cm
Rugositat interior, coeficient de fricció de Manning	<= 0,012
Resistència característica estimada a la compressió
del formigó, al cap de 28 dies. Proveta cilíndrica	>= 275 kg/cm2
Estanquitat a 1 kg/cm2
de pressió interior (T.H.M.-73)	No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min
Pressió interior de trencament (T.H.M.-73)	>= 2 kg/cm2
Toleràncies:
- Llargària nominal	± 2%
- Gruix nominal	± 5%
<= 3 mm
- Ovalació (diferència diàmetre
interior màxim i mínim als extrems)	± 0,5% diàmetre nominal
- Rectitud	± 5 mm/m
<= 10 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A cada peça o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Diàmetre nominal
- Pressió de treball o indicació: Sanejament
- Identificació de la sèrie o data de fabricació
Emmagatzematge: Protegits del sol i de les gelades. Assentats horitzontalment sobre superfícies
planes o bé apilats de manera que la càrrega no superi el 50% de la resistència a l'aixafament del
tub.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BDN3 PECES DE CERÀMICA PER A CONDUCTES
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conductes de ventilació de peces ceràmiques, de morter de ciment o de fibrociment NT, amb una cambra
principal i una secundària, o dues cambres secundàries i una principal, i les peces especials de
derivació.
CONDUCTES DE PECES CERÀMIQUES:
Han de tenir un color i una textura uniformes.
No ha de tenir rebaves, esquerdes, deformacions ni escantonaments.
Es consideren suficientment cuits si s'aprecia un so agut en ser colpejats i un color uniforme en
fracturar-se.
La reducció de resistència per pinyols de calç, després de l'assaig reiteratiu sobre aigua bullint i
assecatge posterior, ha de ser inferior al 10%.
Dimensions de la secció:
- Conducte principal	Aprox. 26 x 26 cm
- Conducte secundari	Aprox. 14 x 26 cm
Alçària	25 cm
Eflorescències (UNE 67-029)	"no eflorescido" o "ligeramente eflorescido"
Succió d'aigua (UNE 67-031)	<= 10 g/dm2 x min
Absorció d'aigua (UNE 67-027)	<= 25%
Toleràncies:
- Dimensions nominals	± 4 mm
- Fletxa en arestes o diagonals	± 3 mm
- Angles diedres	± 3°
CONDUCTES DE FIBROCIMENT NT:
Ha d'estar format per ciment reforçat amb fibres, amb o sense addició de càrregues o pigments.
Les peces han de tenir un interior regular i llis. Es permeten irregularitats petites sempre que no
disminuexin la qualitat dels conductes o n'afectin el funcionament.
Les peces s'han de poder serrar amb una serra ordinària per a fusta, sense trencar-se ni
esquerdar-se tant en sentit transversal com longitudinal.
Dimensions de la secció:
- Conducte principal	30 x 20 cm
- Conducte secundari	12 x 20 cm
Gruix de la paret	>= 7 mm
Gruix de la valona	>= gruix del conducte
Fondària interior de la valona	>= 55 mm
Densitat aparent (UNE 88-301)	>= 1,20 g/cm3
Combustibilitat (UNE 23-102)	No combustible
Resistència al trencament per flexió (UNE 88-301)	>= 5 N/mm2
Toleràncies:
- Gruix	± 1,2 mm
- Alçària	+ 5 mm
- 20 mm
- Fletxa en arestes o diagonals	± 2 mm
- Angles diedres	± 2°
- Franquícia a l'interior de la valona,
entre aquesta i el conducte	2 - 8 mm
CONDUCTES DE PECES DE MORTER DE CIMENT:
Les peces s'han d'obtenir per un procés d'emmotllament d'una pasta de ciment pòrtland, granulats,
aigua i eventualment additius.
Els conductes han de tenir una superfície interior regular i llisa. No han de tenir esquerdes,
deformacions o escantonaments, especialment on puguin afectar-ne l'estanquitat.
Dimensions de la secció:
- Conducte principal	25 x 25 cm
- Conducte secundari	12 x 25 cm
Alçària	26 cm
Gruix de la paret	>= 2 cm
Densitat aparent	0,8 - 1,2 kg/dm3
Absorció d'aigua	< 6%
Toleràncies:
- Dimensions nominals	± 4 mm
- Gruix de la paret	± 2 mm
- Fletxes en arestes o diagonals	± 2 mm
- Angles diedres	± 2°
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDUCTES DE PECES CERÀMIQUES:
Subministrament: A cada peça o albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Dimensions i altres característiques de subministrament
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.).
CONDUCTES DE FIBROCIMENT NT:
Subministrament: Les peces han de tenir marcada de forma llegible la marca del fabricant.
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.).
CONDUCTES DE PECES DE MORTER DE CIMENT:
Subministrament: Empaquetades sobre palets. A l'embalatge o albarà de lliurament han de constar-hi

Plec de Condicions Tècniques

Edifici Administratiu Ajuntament d'Amposta Pàgina 86



les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Dimensions i altres característiques de subministrament
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin i sense contacte directe amb el terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
CONDUCTES DE PECES CERÀMIQUES O DE MORTER DE CIMENT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CONDUCTES DE FIBROCIMENT NT:
* UNE 88-301-92 "Sistemas verticales de amiantocemento para aireación. Medidas y características
técnicas."

BDN9 ASPIRADORS ESTÀTICS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Aspirador estàtic format per una base amb dimensió suficient per a cobrir les parets de protecció
del conducte de ventilació, i un barret superior.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El seu disseny ha de permetre de crear en el seu interior la depressió necessària per a l'evacuació
de l'aire dels conductes de ventilació.
Totes les peces que el componen han d'encaixar correctament.
No ha de tenir rebaves, esquerdes, deformacions ni escantonaments.
ASPIRADOR DE MORTER DE CIMENT:
Gruix de les parets	>= 2 cm
Densitat aparent	0,8 - 1,2 kg/dm3
Absorció d'aigua	< 6%
Secció útil	>= 400 cm2
Toleràncies:
- Dimensions	± 1% dimensió nominal
- Gruix	± 3 mm
- Fletxa en arestes o diagonals planes	± 2 mm
- Angles diedres	± 3°
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
A l'albarà han de constar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Dimensions nominals
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin i sense contacte directe amb el terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BDNZ MATERIALS AUXILIARS PER A VENTILACIÓ ESTÀTICA

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Bastiment i reixeta de ventilació per a conducte de ventilació estàtica.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini
- PVC
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les lamel.les han de ser rectes i han de estar provistes de trencaaigües.
Han de tenir un color uniforme i una superfície llisa, sense defectes com ara esquerdes,
ondulacions, vetes, bufaments, etc.
Secció útil	>= 400 cm2
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils	± 2 mm/m
- Torsió	± 1°/m
- Planor	± 1 mm/m
- Angles	± 1°
REIXETA DE PVC:
Les peces han de estar fetes per injecció de granulats de PVC no plastificats.
Densitat (UNE 53-020 mètode B)	1400 - 1500 kg/m3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118)	>= 80°C
Absorció d'aigua (UNE 53-028)	<= 1%
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-141)	No s'ha de trencar
Resistència a l'adhesió (UNE 53-141)	>= 3 kg/cm
Reacció al foc (UNE 23-727)	M2
REIXETA D'ALUMINI:
Els perfils d'alumini han de provenir de la extrusió del totxo d'alumini, d'aliatge Al 0,7 MgSi (UNE
38-337).
La seva superfície ha d'estar protegida amb anodització.
Anodització (UNE 38-010)	>= 15 micres
Qualitat del segellat, mètode de la gota colorant (UNE 38-017)	0 <= M <= 2
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(M = mitjana total)
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm, UNE_EN_ISO 6506/1)	>= 45
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protejida de les plujes, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No
ha d'estar en contacte amb el terra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BDW3 ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PVC

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
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 baixants de fibrociment NT
- Accessoris i elements especials per a desguàs de PVC sèrie C
- Accessoris i elements especials per a baixants de PVC sèries F i C
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
- Elements especials per a desguàs de tub de plom
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
FIBROCIMENT NT:
* UNE-EN 12763:2001 Tubos y accesorios de fibrocemento para sistemas de evacuación de edificios.
Medidas, condiciones técnicas de suministro.
DESGUÀS DE PVC:
* 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.
BAIXANT DE PVC:
* UNE-EN 1329-1 1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BDY3 ELEMENTS DE MUNTATGE PER A DESGUASSOS I BAIXANTS DE PVC

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
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 baixants de fibrociment NT
- Accessoris i elements especials per a desguàs de PVC sèrie C
- Accessoris i elements especials per a baixants de PVC sèries F i C
- Elements especials per a baixants de fosa grisa
- Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
- Elements especials per a desguàs de tub de plom
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
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FIBROCIMENT NT:
* UNE-EN 12763:2001 Tubos y accesorios de fibrocemento para sistemas de evacuación de edificios.
Medidas, condiciones técnicas de suministro.
DESGUÀS DE PVC:
* 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.
BAIXANT DE PVC:
* UNE-EN 1329-1 1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas
residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estruct.de los edificios. Poli(cloruro
de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especif. para tubos,accesorios
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BG13 CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Caixes per a quadres de comandament i protecció.
S'han de considerar els materials següents:
- Antixoc
- Autoextingible
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos, uns perfils de suport de mecanismes fixats al cos i una
tapa, amb porta o sense.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
La tapa ha de ser del mateix material que la caixa i ha de portar unes obertures, amb tapetes
extraibles, per a fer accessibles els elements de maniobra. Ha d'anar fixada al cos mitjançant
cargols.
La part de la caixa on s'hagi d'allotjar l'interruptor de control de potència, ha de portar un
orifici de precintat i un anagrama d'homologació UNESA.
Ha de portar empremtes laterals de ruptura per al pas de tubs.
Ha de tenir orificis per a la seva fixació.
Amplària del perfil	35 mm
Distància entre el perfil i la tapa (DIN 43880)	45 mm
Classe del material aïllant (UNE 21-305)	A
CAIXES AUTOEXTINGIBLES:
- Resistència a la flama (UNE 53-315)	Autoextingible
Si té porta, ha de ser del mateix material que la resta i ha d'anar fixada als visos de fixació de
la tapa. Ha de tancar per pressió.
Grau de protecció amb porta (UNE 20-324)	>= IP-425
Grau de protecció sense porta (UNE 20-324)	>= IP-405
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

BG15 CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Caixes de derivació.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat
S'han considerat els graus de protecció següents:
- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflagrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.
Grau de protecció (UNE 20-324):
+-----------------------------------------------------------------------+
¦                                  TIPUS                                ¦
¦-----------------------------------------------------------------------¦
¦MATERIAL       ¦ NORMAL   ¦ ESTANCA  ¦  ANTIHUMITAT  ¦ ANTIDEFLAGRANT  ¦
¦---------------¦----------¦----------¦---------------¦-----------------¦
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545    ¦     -           ¦
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547    ¦     -           ¦
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¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547    ¦>= IP-557        ¦
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547    ¦>= IP-557        ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.
Temperatura d'autoinflamació (T)	300 <= T <= 450°C
Grup d'explosió (UNE 20-320)	IIB
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.
PLASTIFICADA:
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material
anticorrosiu.
PLÀSTIC:
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
Resistència a la flama (UNE 53-315)	Autoextingible
PLANXA:
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material
anticorrosiu.
FOSA D'ALUMINI:
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material
anticorrosiu.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

BG16 CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Caixes de derivació.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat
S'han considerat els graus de protecció següents:
- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflagrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.
Grau de protecció (UNE 20-324):
+-----------------------------------------------------------------------+
¦                                  TIPUS                                ¦
¦-----------------------------------------------------------------------¦
¦MATERIAL       ¦ NORMAL   ¦ ESTANCA  ¦  ANTIHUMITAT  ¦ ANTIDEFLAGRANT  ¦
¦---------------¦----------¦----------¦---------------¦-----------------¦
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545    ¦     -           ¦
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547    ¦     -           ¦
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547    ¦>= IP-557        ¦
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547    ¦>= IP-557        ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.
Temperatura d'autoinflamació (T)	300 <= T <= 450°C
Grup d'explosió (UNE 20-320)	IIB
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.
PLASTIFICADA:
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material
anticorrosiu.
PLÀSTIC:

Plec de Condicions Tècniques

Edifici Administratiu Ajuntament d'Amposta Pàgina 90



La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
Resistència a la flama (UNE 53-315)	Autoextingible
PLANXA:
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material
anticorrosiu.
FOSA D'ALUMINI:
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material
anticorrosiu.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

BG17 CAIXES DE DERIVACIÓ RODONES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Caixes de derivació.
S'han considerat els materials següents:
- Plàstic
- Fosa d'alumini
- Planxa d'acer
- Plastificat
S'han considerat els graus de protecció següents:
- Normal
- Estanca
- Antihumitat
- Antideflagrant
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La caixa ha d'estar formada per un cos i una tapa. Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Quan és per a encastar, el cos ha de portar aletes o superfícies d'ancoratge.
Quan és per a muntar supeficialment, el cos ha de portar orificis per a la seva fixació.
Grau de protecció (UNE 20-324):
+-----------------------------------------------------------------------+
¦                                  TIPUS                                ¦
¦-----------------------------------------------------------------------¦
¦MATERIAL       ¦ NORMAL   ¦ ESTANCA  ¦  ANTIHUMITAT  ¦ ANTIDEFLAGRANT  ¦
¦---------------¦----------¦----------¦---------------¦-----------------¦
¦Plàstic        ¦>= IP-405 ¦>= IP-535 ¦  >= IP-545    ¦     -           ¦
¦Plastificada   ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547    ¦     -           ¦
¦Planxa d'acer  ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547    ¦>= IP-557        ¦
¦Fosa d'alumini ¦>= IP-517 ¦>= IP-537 ¦  >= IP-547    ¦>= IP-557        ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIDEFLAGRANT:
El cos ha de tenir orificis roscats per al pas de tubs.
Temperatura d'autoinflamació (T)	300 <= T <= 450°C
Grup d'explosió (UNE 20-320)	IIB
GRAU DE PROTECCIÓ NORMAL, ESTANCA O ANTIHUMITAT:
El cos ha de portar empremtes de ruptura per al pas de tubs.
GRAU DE PROTECCIÓ ANTIHUMITAT:
Entre la tapa i el cos hi ha d'haver un junt d'estanquitat.
PLASTIFICADA:
El cos i la tapa han de ser d'acer embotit plastificat.
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material
anticorrosiu.
PLÀSTIC:
La tapa ha de portar un sistema de fixació amb el cos.
Resistència a la flama (UNE 53-315)	Autoextingible
PLANXA:
El cos i la tapa han d'estar protegits interiorment i exteriorment contra la corrosió.
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material
anticorrosiu.
FOSA D'ALUMINI:
La tapa ha de portar sistemes de fixació al cos mitjançant cargols, i aquests han de ser de material
anticorrosiu.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
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BG22 TUBS FLEXIBLES DE PVC

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Tub flexible corrugat de PVC amb malla metàl.lica o sense, de fins a 130 mm de diàmetre.
Es consideraran els tubs de les resistències següents:
- Grau de resistència al xoc 5
- Grau de resistència al xoc 7
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construits de manera que les seves característiques en ús normal siguin
segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal.ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'interior del tub i s'ha d'expresar en milímetres.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.
Grau de protecció (UNE 20-324):
- Resistència al xoc 5	IP-XX5
- Resistència al xoc 7	IP-XX7
Estabilitat a 60°C	> 1 h
Resistència a la flama (UNE 53-315)	Autoextingible
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En rotlles.
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant.
- Marca d'identificació dels productes.
- El marcatge ha de ser llegible.
- Han de incloure les instruccions de muntatge corresponents.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
UNE_EN 50-086-95 (1) "Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas."

BG32 CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V-R, H07V-K I H07V-U

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Conductors sense coberta per a instalacions fixes i aptes per a usos generals. Conductors unipolars
aïllats amb policlorur de vinil, tensions nominals U0/U inferiors o iguals a 450/750 V i conductor
de coure.
Aquests tipus de conductors s'adapten a la norma UNE 21-031 (3) i es designen:
- H07V-U conductor rígid d'un sol fil (classe 1) i fins a 10 mm2 de secció.
- H07V-R conductor rígid cablejat (classe 2) i fins a 400 mm2 de secció.
- H07V-K conductor flexible (classe 5) i fins a 240 mm2 de secció.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011 i UNE
21-022.
Tots els fils de coure que formen l'ànima dels conductors cablejats i dels flexibles han de tenir el
mateix diàmetre.
L'aïllament ha d'estar constituit per una mescla de policlorur de vinil (PVC) del tipus TI1 aplicada
al voltant del conductor.
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Ha de quedar ajustat i s'ha de poder separar fàcilment sense produir danys al conductor.
Ha de ser resistent a l'abrasió.
Els conductors han d'anar marcats segons la norma UNE 21-089.
Gruix de l'aïllant del conductor (UNE 21-031 (2)):
+------------------------------------------------------------------------+
¦Secció (mm2)¦1,5¦2,5 - 6¦10 - 16¦25 - 35¦50 - 70¦95 - 120¦150¦185¦240¦  ¦
¦------------¦---¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦---¦---¦---¦--¦
¦Gruix (mm)  ¦0,7¦  0,8  ¦  1,0  ¦  1,2  ¦  1,4  ¦  1,6   ¦1,8¦2,0¦2,2¦  ¦
+------------------------------------------------------------------------+
Temperatura de servei	<= 70°C
Toleràncies:
- Gruix de l'aïllament (UNE_HD 603)	- 0,1 mm + 10% (valor mig)
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines.
L'aïllament ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de conductor
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- Secció nominal
- Llargària de la peça
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
* UNE 21-011-74 (2) "Alambres de cobre recocido de sección recta circular. Características."
* UNE 21-089-92 (2) 1R "Identificación por coloración y utilización de los conductores aislados de
los cables flexibles de uno a cinco conductores."
* UNE 21-031-96 (3) "Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones nominales U0/U
inferiores o iguales a 450/750 V. Parte 3: Cables para instalaciones fijas."
* UNE 20-434-90 1R "Sistema de designación de los cables."

BG41 INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Interruptor magnetotèrmic unipolar, unipolar més neutre, bipolar, tripolar o tripolar més neutre.
S'han considerat els tipus següents:
DEFINICIÓ:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
Mecanisme portafusibles amb fusibles fins a 32 A, del tipus 1, 2, 3 ò 4, per encastar o muntar
superficialment a l'intempèrie o a l'interior.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per una base aïllant, borns de connexió de conductors, base portafusibles i
fusible, i un dispositiu de fixació a la caixa de mecanismes.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les parts metàl.liques del mecanisme no han de ser accessibles.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de cada fase o neutre.
Resistència de l'aïllament (UNE 20-378)	Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-378)	Ha de complir
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus "Desconnexió lliure" enfront de les
sobrecàrregues o dels curts circuits. En produïr-se aquest, s'han de desconnectar simultàniament
totes les fases i el neutre si en té (Tall omnipolar simultani).
Ha de dur un sistema de fixació per pressió.
Excepte els borns, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Tensió nominal	220/380 V
Freqüència	50 Hz
PIA:
Característica de desconnexió instantània (UNE_EN 60898)	B
Resistència mecànica (UNE_EN 60898)	Ha de complir
Poder de curt circuit:
+----------------------------------------+
¦  I nominal (A)   ¦I curt circuit (KA)  ¦
¦------------------¦---------------------¦
¦     In <= 20     ¦     >= 1,5          ¦
¦ 20 <= In <= 100  ¦     >= 3            ¦
+----------------------------------------+
Capacitat dels borns:
+------------------------------+
¦I nominal (A)  ¦Secció (mm2)  ¦
¦---------------¦--------------¦
¦     In <= 13  ¦    1 - 2,5   ¦
¦13 < In <= 16  ¦    1 - 4     ¦
¦16 < In <= 25  ¦  1,5 - 6     ¦
¦25 < In <= 32  ¦  2,5 - 10    ¦
¦32 < In <= 50  ¦    4 - 16    ¦
¦50 < In <= 80  ¦   10 - 25    ¦
+------------------------------+
ICP:
Característica de desconnexió	segons UNE 20-317
Resistència mecànica (UNE 20-317)	Ha de complir
Poder de curt circuit	>= 4500 A
Capacitat dels borns:
+--------------------------------+
¦I nominal (A)  ¦  Secció (mm2)  ¦
¦---------------¦----------------¦
¦     In <= 40  ¦   4 - 10       ¦
¦40 < In <= 50  ¦   6 - 16       ¦
¦     63        ¦  10 - 25       ¦
+--------------------------------+
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
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CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
PIA:
L'interruptor magnetotèrmic ha de portar una placa on, de forma indeleble i ben visible, s'indiquin
les dades següents, referenciades d'acord amb la norma UNE_EN 60898:
- Identificació del fabricant o marca comercial
- Referència del tipus de fabricant
- Número de mida
- Tensió nominal i naturalesa del corrent
- Intensitat nominal
- Tipus de desconnexió instantània
- Poder de curt circuit
ICP:
L'interruptor magnetotèrmic ha de portar una placa on, de forma indeleble i ben visible, s'indiquin
les dades següents, referenciades d'acord amb la norma UNE 20-317:
- Denominació ICP-M
- Intensitat nominal en ampers
- Tensió nominal en volts
- Símbol de corrent alterna
- Poder de curt circuit nominal en ampers
- Nom del fabricant o marca de la fàbrica
- Referència reglamentaria justificativa de l'aprovació del tipus d'aparell
- Número d'ordre del fabricant del ICP
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
* UNE 20-378-86 (1) 1R "Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas.
Condiciones generales de seguridad."
UNE_EN 60947-3 94 "Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles."
NORMATIVA GENERAL:
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
UNE_EN 60947-2 94 "Aparamenta de baja tensión. Parte 2: interruptores automáticos."
UNE_EN 60947-3 94 "Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles."
PIA:
UNE_EN 60898 1992 "Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades."
ICP:
UNE 20-317-88 "Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A."

BG42 INTERRUPTORS DIFERENCIALS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics
magnetotèrmics
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
L'envoltant ha de ser aïllant i incombustible.
Ha de portar borns per a l'entrada i la sortida de les fases i el neutre.
Ha de portar un dispositiu de desconnexió automàtica del tipus omnipolar i "Lliure mecanisme" en
front de corrents de defecte a terra i polsador de comprovació.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
Han d'estar construïts segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1.
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i desmuntatge sobre un
perfil normalitzat.
Han de portar marcades, com a mínim, les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a freqüències diferents de 50 Hz
- El corrent assignat
- El corrent diferencial de funcionament assignat, mesurat en ampers (A)
- El símbol S dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig, marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- Característica de funcionament en presència de corrents diferencials amb components contínues,
indicada amb els símbols normalitzats corresponents
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Les marques han de trobar-se sobre el propi interruptor o be sobre una o vàries plaques
senyalitzadores fixades al mateix. Han d'estar situades de manera que quedin visibles i llegibles
quan l'interruptor estigui instal.lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'alimentació aquests han d'estar clarament
marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la
lletra N.
Les marques han de ser indelebles, fàcilment llegibles i no han d'estar situades sobre cargols,
volanderes o altres parts movibles de l'interuptor.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
Han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge y el desmuntatge sobre un
perfil normalitzat.
Ha de portar els conductors per a la connexió amb l'interruptor automàtic magnetotèrmic amb el que
ha de treballar conjuntament.
No ha de ser possible modificar les característiques de funcionament per mitjanits diferents als
específicament destinats a la regulació de la intensitat diferencial residual de funcionament
assignada o la de temporització definida.
Han de complir les especificacions d'alguna de les normes següents:
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1
- Interruptors fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B
Els blocs diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 61009-1 han de portar
marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La o les tensions assignades
- La freqüència assignada si l'interruptor està fabricat per a treballar a freqüències diferents a
50 Hz
- El corrent assignat en ampers, sense el símbol d'amper
- El corrent diferencial de funcionament assignat, en ampers (A)
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig. marcat amb la lletra T
- Esquema de connexió
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els
símbols normalitzats
Les marques han de trobar-se sobre el propi bloc diferencial o bé sobre una o vàries plaques
senyalitzadores fixades a l'interruptor, i aquestes marques han d'estar situades en un lloc tal que
quedin visibles i llegibles quan l'interruptor estigui instal.lat.
Si fos necessari establir una distinció entre els borns d'entrada i els de sortida, aquests han
d'estar clarament marcats.
Els borns destinats exclusivament a la connexió del neutre del circuit han d'estar marcats amb la
llettra N.
El marcat ha de ser indeleble, fàcilment llegible i no es pot fer sobre cargols, volanderes o
qualsevol altre part mòbil de l'interruptor.
Els bloc diferencials que compleixen les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B han de
portar marcades com a mínim les indicacions següents:
- El nom del fabricant o la seva marca de fàbrica
- La designació del tipus, el número de catàleg o el número de sèrie
- La intensitat diferencial residual de funcionament assignat, en ampers (A)
- Regulacions de la intensitat diferencial residual de funcionament assignada, si procedeix
- Temps mínim de no resposta
- El símbol S a dintre d'un requadre per als aparells selectius
- Element de maniobra del dispositiu d'assaig marcat amb la lletra T, si procedeix
- La característica de funcionament en cas de corrents diferencials amb components continues amb els
símbols normalitzats
- La o les tensions assignades, si són diferents a les dels interruptors automàtics amb els que
estan acoblats
- Valor (o domini de valors) de la freqüència assignada si difereix de la del interruptor automàtic
- Referència a aquesta norma
En lloc no necessàriament visible, o bé en la documentació o manuals del fabricant hi ha d'haver
l'esquema de connexió.
Les característiques del marcat han de complir les mateixes condicions que les requerides en
l'apartat anterior.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS
MAGNETOTÈRMICS:
Han d'estar constituïts per una carcassa-suport de material aïllant emmotllat que formi part
integrant de l'interruptor automàtic.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
El marcat ha de ser l'esmentat a l'apartat anterior, pel que fa referència als blocs diferencials
fabricats segons les especificacions de la norma UNE-EN 60947-2 annex B.
Els blocs diferencials de caixa emmotllada preparats per a anar muntats sobre perfils DIN
normalitzats han de portar un sistema de fixació per pressió que permeti el muntatge i el
desmuntatge sobre el perfil.
Els interruptors preparats per a anar muntats adossats a l'interruptor automàtic magnetotèrmic han
de portar els borns de connexió per a la unió amb l'interruptor.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
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El fabricant ha de lliurar la documentació necessària per a la correcta instal.lació de
l'interruptor.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
REBT 1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1 1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1:
Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61009-1:1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, con
dispositivo de protección contra sobreintensidades incorporado, para usos domésticos y análogos
(AD). Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2 1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS
MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2 1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

BG61 CAIXES PER A MECANISMES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Caixa de mecanismes, amb capacitat per a un, dos, tres o quatre elements.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de servir per a la instal.lació de mecanismes elèctrics de maniobra, protecció o presa de
corrent.
Ha d'estar formada per material plàstic, ha de tenir ranures assenyalades, fàcils de trencar per a
permetre la introducció de tubs per als conductors.
Han de ser de dimensions modulars, aptes per a ser encastades i preparades per a fixar amb seguretat
els mecanismes i les plaques per mitjà de cargols, ganxos desplaçables o a pressió. Han de portar
estries a l'interior per a facilitar l'ancoratge dels ganxos.
Dimensions de les caixes:
+--------------------------------+
¦Capacitat     ¦Dimensions (mm)  ¦
¦--------------¦-----------------¦
¦1 element     ¦   73x88x43      ¦
¦2 elements    ¦  109x88x43      ¦
¦3 elements    ¦  145x88x43      ¦
+--------------------------------+
Toleràncies:
- Dimensions	± 1 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En el mateix embalatge i protegides d'impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

BG62 INTERRUPTORS I COMMUTADORS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Interruptors i conmutadors per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'incorporar accessoris embellidors.
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió, mecanisme d'interrupció, de commutació o
de commutació de creuament, dispositius de fixació a la caixa i accessoris embellidors d'acabat.
Ha de tenir contactes d'alt poder de ruptura. Aquest ha de ser l'indicat en la UNE 20-353.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
El comandament d'accionament ha de ser manual. La base i la placa d'acabat han de ser aïllants.
La placa d'acabat ha de portar un dispositiu de fixació a la base.
Les parts subjectes a tensió no han de ser accessibles.
Ha d'estar protegit contra la penetració de cossos sòlids, pols, aigua i de l'humitat.
Han de ser resistents a la calor, al foc i a formar camins conductors.
Han de funcionar correctament a temperatura ambient.
Han d'estar dissenyats de manera que en l'ús normal han de funcionar de forma segura i no han de
suposar perill per a les persones i el seu entorn.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Tensió nominal	250 V
Aïllament (UNE 20-353)	Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-353)	Ha de complir
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Resistència al foc (UNE 20-353)	Ha de complir
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
L'interruptor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
UNE 20-378-86 (1) 1R "Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas."
UNE_EN 60947-3 94 "Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles."

BG63 ENDOLLS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Endolls bipolars o tripolars per a encastar o muntar superficialment.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per una base amb borns de connexió de les fases i una placa de tancament
aïllant.
El conjunt ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha de tenir dos (bipolar) o tres (tripolar) pols. La connexió a terra portarà potes laterals per a
contacte del conductor de protecció.
La placa de tancament ha de portar un dispositiu per a la seva fixació a la base.
Excepte els dos alvèols, no han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Els alvèols han de tenir una elasticitat suficient per a assegurar una pressió de contacte adequada.
Els contactes han de ser platejats o protegits contra la corrosió i l'abrasió.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Tensió nominal	<= 380 V
Aïllament (UNE 20-315)	Ha de complir
Resistència mecànica (UNE 20-315)	Ha de complir
Resistència al foc (UNE 20-315)	Ha de complir
Temperatura	<= 25°C
Quan té connexió a terra, ha d'estar construït de forma que quan s'introdueixi la clavilla, la
connexió a terra s'estableixi abans que la conexió als contactes que tenen tensió.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
L'endoll ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Identificació del fabricant o marca comercial
- Tensió d'alimentació
- Intensitat
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
UNE 20-315-94 2R."Bases de toma de corriente y clavijas para usos domésticos y análogos."
UNE_EN 60947-3 94 "Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles."

BG64 POLSADORS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Polsador de 6, 10, ò 16 A del tipus 1, 2, 3 ò 4, per a encastar o per a muntar superficialment.
S'han considerat els llocs de col.locació següents:
- A la intempèrie
- A l'interior
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per una base amb borns de connexió, mecanisme de contacte, dispositiu de fixació a
la caixa, i accessoris embellidors d'acabat format per placa (per encastar) o de placa i caixa
(col.locació superficial).
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
La base, la caixa i placa d'acabat, han de ser aïllants.
El comandament d'accionament ha de ser manual.
Els borns, els contactes amb els conductors i les parts metàl.liques funcionals han d'èsser de
material anticorrosiu.
Les parts matàl.liques dels mecanismes han de ser inaccessibles.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Tensió nominal (UNE 20-378)	250 V
Freqüència	50 Hz
Resistència a l'envelliment (UNE 20-378)	Ha de complir
Resistència a l'aïllament i
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rigidesa dielèctrica (UNE 20-378)	Ha de complir
Resistència als esforços mecànics,
elèctrics i tèrmics (UNE 20-378)	Ha de complir
Capacitat dels borns (UNE 20-378):
+-----------------------------------------------------+
¦I nominal (A)  ¦      6     ¦     10     ¦     10    ¦
¦---------------¦------------¦------------¦-----------¦
¦Secció (mm2)   ¦ 0,75 - 1,5 ¦    1 - 2,5 ¦  1,5 - 4  ¦
+-----------------------------------------------------+
Nombre de maniobres (UNE 20-378)	>= 40000
A LA INTEMPÈRIE:
La placa ha d'incloure la membrana elàstica i ha de dur forats per a collar-la a la caixa mitjançant
visos.
Els visos de fixació de la placa a la caixa han de ser de material anticorrosiu.
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-324)	>= IP-245
La caixa ha de portar orificis roscats per a l'entrada de tubs.
A L'INTERIOR:
La placa aïllant ha de portar un dispositiu per a fixació sobre el bastidor de suport. Aquest s'ha
de subjectar a la caixa mitjançant visos.
La caixa ha de portar orificis normals o roscats per a l'entrada de tubs.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Els polsadors han de portar les indicacions següents (UNE 20-378):
- Intensitat assignada (A)
- Tensió assignada (V)
- Naturalesa del corrent
- Nom del fabricant o venedor responsable, marca de fàbrica o d'identificació
- Referència
- Símbol de la construcció de la distància de l'apertura dels contactes, si s'escau
- Grau de protecció contra la penetració de cossos estranys
- Grau de protecció contra la penetració de l'aigua
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
UNE 20-378-86 (1) 1R "Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas."
UNE_EN 60947-3 94 "Aparamenta de baja tensión. Parte 3: interruptores, seccionadores,
interruptores-seccionadores y combinados fusibles."

BG67 PLAQUES I MARCS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Placa i marc per a 1, 2, 3 ò 4 elements, de plàstic blanc, de color o bicolor, i del tipus 2 ò 3.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Conjunt format per un bastiment i una placa que serveix per a muntar un, dos, tres o quatre
mecanismes a la caixa corresponent.
El bastiment ha de tenir el sistema de fixació a la caixa per mitjà de cargols o grapes.
El mecanisme ha de quedar immobilitzat entre el bastiment i la placa, de manera que aquesta placa
quedi subjecta a pressió sobre el bastiment i adossada al parament.
Tant el bastiment com la placa han de correspondre al tipus o a la sèrie de mecanismes escollits.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

BGA1 AVISADORS ACÚSTICS ADOSSABLES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Avisador acústic de 220 V o bitensió 220/125 V, de so timbre, brunzit o musical, amb regulació o
sense i del tipus 1, 2 o 3.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una textura i color exterior uniforme i sense defectes.
No han de ser accessibles les parts que hagin de tenir tensió.
Les característiques físiques i mecàniques de l'avisador han de complir la UNE 20-314.
Material aïllant (UNE 20-314)	Classe II-A
Freqüència	50 - 60 Hz
Grau de protecció (UNE 20-324)	IP-40X
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
AVISADOR ACÚSTIC ADOSSABLE:
Ha d'estar format per una envoltant aïllant, borns de connexió dels conductors i dispositiu
productor de so.
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Ha de portar empremtes laterals de ruptura per al pas de conductors.
Cal que tingui orificis per a la seva fixació.
AVISADOR ACÚSTIC ENCASTABLE:
Ha d'estar constituït pels borns de connexió dels conductors, el dispositiu productor de so i una
placa embellidora.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
* UNE 20-314-83 1R "Material eléctrico para baja tensión. Protección contra los choques eléctricos.
Reglas de seguridad."

BGW4 PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A APARELLS DE PROTECCIÓ

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Part proporcional d'accessoris per a interruptors magnetotèrmics o diferencials, tallacircuits,
caixes seccionadores o interruptors manuals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a aparells de protecció i no han de
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessàris per al muntatge d'un aparell de protecció.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BGWA PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A AVISADORS ACÚSTICS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Part proporcional d'accessoris per a avisadors acústics.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a avisadors acústics i no han de
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un avisador acústic.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BJ13 LAVABOS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
- Lavabo per encastar, amb suport mural o amb suport de peu
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
- Planxa d'acer, amb una capa de fons d'esmalt ceràmic i un acabat superficial ceràmic, unit
íntimament al suport
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que
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en posició instal.lada, es observable per una persona dreta a un metre de distància.
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara
faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les superficies han de ser llises i continues.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de tenir dos orificis insinuats i un de fet, per a la col.locació del conjunt d'aixetes.
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desgüàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense
que es produeixin embasaments.
L'aparell de planxa d'acer ha de tenir connexions per a la presa de terra.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Característiques fisico-químiques:
- Resistència als acids	Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis	Cap reducció de brillantor
- Resistència a diferents agents quimics	Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques	Sense reducció de brillantor
o taques permanents
- Resistència als xoc tèrmic	Sense signes visibles d'esquerdaments,
escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la masa de porcellana	=< 0,75% pes mostra
- Resistència a les càrregues estàtiques	4.000 N
Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb la UNE 67-001.
Toleràncies:
- Amplària (lavabo)	- 5 mm
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal.lació
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col.locar en
posició vertical.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67-001-88 "Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas."

BJ14 INODORS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
- Inodor per a suport mural o per col.locar sobre el paviment
S'han considerat els materials següents:
- Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
Cal que sigui impermeable.
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del seient
i la tapa.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Característiques fisico-químiques:
- Resistència als acids	Cap reducció de brillantor
- Resistència als àlcalis	Cap reducció de brillantor
- Resistència a diferents agents quimics	Sense alteracions d'aspecte
- Resistència a les taques	Sense reducció de brillantor
o taques permanents
- Resistència als xoc tèrmic	Sense signes visibles d'esquerdaments,
escrostonaments o esquerdes
- Absorció d'aigua per la masa de porcellana	=< 0,75% pes mostra
- Resistència a les càrregues estàtiques	4.000 N
Les característiques anteriors s'han de verificar d'acord amb la UNE 67-001.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal.lació
Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa.
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de dues
unitats i un nombre màxim de tres mòduls, separats amb taulons de fusta.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67-001-88 "Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas."

BJ1Z ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Accessoris d'aparells sanitaris.
S'han considerat els tipus següents:
- Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat
superficial d'esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al suport
- Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
- Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt
ceràmic, unit íntimament al suport
- Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera i
l'altre per a col.locar-hi un cargol regulador
- Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris murals
- Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat
- Maniguet de PVC injectat no plastificat
- Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador
- Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS:
Cal que sigui impermeable.
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a
80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts)	No han d'aparèixer esquerdes ni clivelles
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat
sota pressió de 60 g/cm2)	No ha de perdre la brillantor
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant
un colorant, eliminant-lo després)	No ha de deixar senyal de coloració
Resistència al xoc (amb una bola d'acer
de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm)	No ha de deixar senyal
Resistència als agents químics
(àcid nítric)	No han d'aparèixer diferències de tonalitat
SUPORTS REGULABLES:
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls.
Alçària màxima del suport	130 mm
Alçària mínima del suport	75 mm
SUPORTS MURALS:
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col.locació de cargols contra el parament; l'altre
ha de permetre subjectar l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir a més, topalls
de goma perquè l'aparell hi recolzi.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions ni d'altres defectes.
Protecció de galvanització	>= 275 g/m2
Puresa del zinc	98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501.
Han de complir les especificacions d'aquestes normes.
SIFÓ O MANIGUET:
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha
d'haver rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color uniforme.
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm.
Diàmetre	110 mm
Densitat (UNE 53-020)	1,35 - 1,46 g/cm3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114)	> 79°C
Resistència a la tracció (UNE 53-114)	>= 450 kg/cm2
Allargament fins a la ruptura (53-114)	>= 80%
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114)	>= 2,2 mm
Toleràncies per a sifó:
- Ovalació a la longitud efectiva	+ 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà	+ 0,3 mm
Toleràncies per a maniguet:
- Ovalació a la longitud efectiva	+ 0,9 mm
- Diàmetre exterior mitjà	+ 0,4 mm
REIXETA:
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota
la superfície. La goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni d'altres defectes
superficials.
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PASTA:
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres microorganismes.
Pes específic	0,92 gr/cm3
Humitat	< 0,1%
Punt d'inflamació	> 225°C
Punt de degoteig	+ 60°C
Temperatura de servei	-20°C - +50°C
Temperatura d'aplicació	-10°C - +40°C
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TAPAJUNTS I MARXAPEU:
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal.lació
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats
i un nombre màxim de tres mòduls separats per taulons de fusta.
TAPATUBS I REIXA:
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions per a la seva instal.lació
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
SUPORTS:
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
SIFÓ I MANIGUET:
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Característiques de l'element contingut
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
PASTA:
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Característiques de l'element contingut
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, SIFÓ I MANIGUET:
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
PASTA:
kg de pes necessari subministrat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SIFÓ I MANIGUET:
UNE 53-114-87 (2) 3R "Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no
plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de aguas
pluviales y residuales. Características y métodos de ensayo."
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS I PASTA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BJ23 AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de
sortida.
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta
- Bateria mescladora
- Broc
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
- Mescladora
- Automescladora
- Temporitzada
- Senzilla
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials, siguin de qualitat certificada o puguin
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la
Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També, en aquest cas, es procurarà, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la
superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de
níquel i una altra de crom.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.
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Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la D.F.
Gruix del cos	>= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment	>= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment	>= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37-551)	No han d'apareixer bombolles, exfoliacions,
picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37-551)	No s'han de produir escames ni despreniments
AIXETA O BATERIA:
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de
cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o automescladora), suau i precís.
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col.locat a l'esquerra
amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
En l'aixeta automescladora, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el
sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i
un distintiu vermell per a l'aigua calenta.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19-703)	0,2 l/s
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans
i després de la col.locació, a 16 bar (UNE 19-703)	No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca
tapada abans i després de la col.locació, a 4 bar (UNE 19-703)	No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador
tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19-703)	No s'han de produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19-703)	>= 6 N m
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'instal.lació i muntatge
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BJ33 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els següents elements:
- Desguàs recte per a banyera
- Desguàs amb sifò per a banyera
- Desguàs de pipa per a banyera
- Desguàs recte per a lavabo i bidet
- Sifò registrable per a lavabo i bidet
- Sifò de botella per a lavabo i bidet
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua a 95 °C i l'aigua residual domèsica.
Les superfícies significatives, definides a la norma UNE 19-709, han de complir els requisits dels
capítols 4,5 i 6 d'aquesta norma.
Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits del capítol 7 de la norma
UNE 19-709.
Les peces de material plàstic han de complir els requeriments de qualitat de moldeig i comportament
devant el xoc tèrmic indicats a la norma UNE_EN 274.
Les peces de llautó estirat han de comlir els requeriments referents a les tensions internes d'acord
amb la norma UNE_EN 274.
Les mides de les peces han de permetre la col.locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a
la xarxa d'evacuació.
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE_EN 274.
Característiques hidrauliques:
- Caudal de desguàs per a lavabos i bidets:
- Desguàs amb reixeta	>= 0,6 l/s
- Desguàs sense reixeta	>= 1,1 l/s
- Sifó (amb desguàs de 1,1 l/s)	>=0,7 l/s
- Caudal de desguàs per a banyeres:
- Desguàs amb sifó	>= 0,85 l/s
- Sobreixidor	>= 0,6 l/s
- Fuita màxima de la vàlvula de desguàs	=< 0,001 m3/h
- Estanquitat del sifó	completament estanc a una pressió de 1 mca
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora. S'ha de fer constar la marca del
fabricant i les seves característiques.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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* UNE_EN 274-93 "Accesorios de desagüe para lavabos, bidés y bañeras."

BJA2 ESCALFADORS ACUMULADORS ELÈCTRICS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Escalfadors acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Amb cubeta d'acer esmaltat
- Amb cubeta d'acer galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar format per un dipòsit amb la resistència en el seu interior, recobert d'una capa aillant
que a la vegada ha d'estar recoberta per l'envoltant exterior de l'acumulador.
Si és amb cubeta d'acer esmaltat, el dipòsit d'acer al carboni ha de tenir l'interior esmaltat al
foc i l'envoltant, també d'acer al carboni, ha de tenir l'exterior esmaltat al foc.
L'envoltant ha de tenir a la seva part inferior un forat de drenatge de 5 mm de diàmetre mínim.
Ha de tenir un termòstat de treball de rearmament automàtic, un altre de rearmament manual, un
control visual de funcionament i, opcionalment, un termòmetre.
Ha de tenir un born per a la connexió a terra, al costat del qual i sobre superfície fixa ha d'estar
gravat de forma indeleble el signe "Terra".
Ha de poder connectar-se permanentment a la línia d'alimentació elèctrica sense anar proveït de cap
base d'alimentació de connexió, malgrat que no s'exclou la utilització d'un cable flexible fixat
permanentment.
Les connexions de l'aigua han de ser identificables en la seva condició de calenta o freda amb un
senyal al seu costat gravat de manera indeleble i sobre una superfície fixa.
A l'entrada de l'aigua hi ha d'haver una vàlvula de retenció, i en el circuit hi ha d'haver una
vàlvula de seguretat incorporada i, si no hi és, ha de ser subministrada a banda juntament amb
l'acumulador.
Per al desmuntatge d'elements per al manteniment normal no ha de caldre el desplaçament de
l'acumulador i l'operació s'ha de poder fer amb l'ajuda d'eines ordinàries.
Les parts en contacte amb l'aigua han de ser de materials que no puguin contaminar-la.
La connexió, tant de l'aigua com l'elèctrica, s'ha de poder fer amb facilitat un cop situat
l'acumulador en el seu lloc de treball.
En l'escalfador amb ruixador, a la sortida de l'aigua calenta hi ha d'haver un braç de dutxa.
L'entrada i la sortida d'aigua han d'estar clarament indicades.
La temperatura de sortida de l'aigua ha de mesurar-se mitjançant un termopar situat a la canonada de
sortida.
Han d'estar protegits contra xocs elèctrics deguts a funcionament anormal o negligència.
Han de poguer resistir la pressió de l'aigua que es produeix en l'ús normal.
Han de tenir dispositius de protecció contra la sobrepressió si aquesta supera en 1 bar a la pressió
nominal.
Han de permetre una connexió segura a la xarxa d'alimentació d'aigua.
Temperatura de treball	<= 98°C
Temperatura de seguretat	130°C
Pressió de treball	<= 6 bar
Aïllament elèctric (REBT)	Clase I
Connexió de l'aigua	1/2" ó 3/4"
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En caixes.
Cada acumulador ha de portar en un lloc ben visible, un cop instal.lat, una placa que indiqui de
manera indeleble:
- Tensió
- Tipus de corrent elèctric
- Potència
- Intensitat
- Identificació del constructor
- Model o tipus
- Símbol del grau d'aïllament
- Pressió nominal en bar
- Capacitat
Els termòstats han de tenir a la seva placa de característiques, a més de les previstes a la norma
UNE 20-305, la indicació "Termo".
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
UNE 20-305-67 "Termostatos eléctricos destinados a aparatos para usos domésticos o análogos. Reglas
generales."
UNE 20-306-77 1R "Calentadores de agua eléctricos fijos no instantáneos. Condiciones de seguridad
eléctrica."
UNE 20-307-67 "Termostatos sumergidos para termos eléctricos de acumulación. Reglas paraticulares."
UNE 20-308-67 "Dispositivos eléctricos de seguridad para termos eléctricos."
UNE_EN 60335-2-21 95 "Seguridad de los aparatos electrodomésticos y análogos.Parte 2:Requisitos
particulares para los termos eléctricos."
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1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Comptadors d'aigua de llautó, amb unions roscades o embridades, per a connectar a la bateria o al
ramal.
Els comptadors de diámetre nominal igual o superior a 2" han d'anar connectats amb brides.
S'han considerat els tipus següents:
- Volumètrics
- De velocitat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir cap tipus de defecte mecànic que alteri el funcionament o la qualitat de l'aparell,
ni fuites, exsudacions, mostres de corrosió o d'altres defectes superficials.
Ha d'anar equipat amb un sistema eficaç que impedeixi l'entrada d'humitat, tant de l'interior com de
l'exterior, dins l'esfera de lectura, i també per a poder ser comprovat sense desmuntar-lo.
Ha d'anar proveït d'una tapa protectora i una fletxa gravada de forma indeleble que indiqui la
direcció del fluid i, opcionalment, una vàlvula antiretorn a la sortida.
El comptador ha d'estar homologat i precintat.
COMPTADOR VOLUMÈTRIC:
Ha d'estar format per un cos amb un mecanisme interior de pistó o rotatiu i un totalitzador de
lectura.
COMPTADOR DE VELOCITAT:
Ha d'estar format per un cos i una tapa.
Ha de tenir un mecanisme interior de turbina amb un tren reductor que transmeti el pas de fluid al
totalitzador.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalat, amb les rosques protegides, dins de caixa protectora.
Ha de portar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Pressió necessària de servei
- Instruccions d'instal.lació
- Cabal
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua."

BL21 GUIES I PISTÓ PER A ASCENSORS HIDRÀULICS DE PASSATGERS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Guies i pistó per a ascensors hidràulics de passatgers de 450 kg o 600 kg de càrrega útil, 0,63 m/s
de velocitat i aptes per a fer des de 2 fins a 7 parades.
GUIES:
Ha de consistir en un conjunt de perfils d'acer en T per a assegurar el desplaçament de la cabina, a
més de ser el suport del funcionament de les falques del paracaigudes.
Els perfils han d'estar ben calibrats i adreçats.
Les guies han de ser d'acer estirat o en el seu cas les superfícies de lliscament han de ser
mecanitzades.
La resistència de les guies, fixacions i els elements d'unió ha de ser suficient per a suportar els
esforços resultants de l'actuació del paracaigudes, del dispositiu de bloqueig i del de retenció i
la possible fletxa produïda per un descentrament de càrrega.
La cabina ha de traslladar-se al llarg de dues guies rígides com a mínim.
Perfil mínim segons la càrrega i la velocitat:
+---------------------------------------+
¦ Velocitat ¦ Càrrega ¦    Perfil       ¦
¦   (m/s)   ¦   (kg)  ¦     (mm)        ¦
¦-----------¦---------¦-----------------¦
¦   0,63    ¦   450   ¦ T 70 x 65 x 9   ¦
¦   0,63    ¦   600   ¦ T 90 x 65 x 14  ¦
+---------------------------------------+
PISTÓ:
Ha d'estar format per un cilindre d'acer estirat sense soldadura per a transmetre a la cabina
l'energia del grup tractor.
L'èmbol ha de ser d'acer estirat en fred, rectificat, polit i brunyit de 2 micres.
Recorregut del pistó segons el nombre de parades:
+-----------------------------+
¦ Parades ¦ Recorregut pistó  ¦
¦         ¦      (mm)         ¦
¦---------¦-------------------¦
¦    2    ¦     >= 3500       ¦
¦    3    ¦     >= 6500       ¦
¦    4    ¦     >= 9500       ¦
¦    5    ¦     >= 12500      ¦
¦    6    ¦     >= 15500      ¦
¦    7    ¦     >= 18500      ¦
+-----------------------------+
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2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En caixes o empaquetats, amb la superfície de lliscament de les guies protegida.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97):
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica
necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento de Aparatos Elevadores
ITC-MIE-AEM-1 "Instrucción Técnica Complementaria sobre ascensores movidos eléctrica, hidráulica u
oleodinámicamente" (substituit parcialment a partir del 30 de juny de 1999)
"REAL DECRETO 1314/97. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo 95/16/CE, sobre Ascensores."

BL71 AMORTIDORS DE FOSSAT PER A ASCENSORS HIDRÀULICS DE PASSATGERS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Dispositius deformables per a l'absorció de l'energia cinètica de la cabina de l'aparell elevador en
cas de parada anormal.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Per a assegurar el retorn s'ha de col.locar un dispositiu de seguretat.
Aquest dispositiu ha d'estar format per contactes de seguretat que tallin directament l'alimentació
dels contactors previstos o dels seus contactors auxiliars.
Quan els amortidors estiguin totalment comprimits, l'èmbol no ha de colpejar contra el fons del
cilindre.
Carrera de l'amortidor	>= 0,135 x V x V
>= 65 mm
(V = velocitat nominal en m/s de l'ascensor amb una càrrega estàtica entre 2,5 i 4 vegades la massa
de la cabina amb la seva càrrega nominal)
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRET 1314/97):
Han de portar la marca CE de conformitat amb el que disposa el Real Decret 1314/97.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97):
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica
necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento de Aparatos Elevadores
ITC-MIE-AEM-1 "Instrucción Técnica Complementaria sobre ascensores movidos eléctrica, hidráulica u
oleodinámicamente" (substituit parcialment a partir del 30 de juny de 1999)
"REAL DECRETO 1314/97. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo 95/16/CE, sobre Ascensores."

BL91 LIMITADORS DE VELOCITAT I PARACAIGUDES PER A ASCENSORS HIDRÀULICS DE PASSATGERS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Limitadors de velocitat i paracaigudes per a ascensor hidràulic de 0,63 m/s de velocitat.
LIMITADORS DE VELOCITAT:
Mecanisme o òrgan que per sobre d'una velocitat ajustada prèviament, ordena la parada de la màquina
de l'ascensor i, si és necessari, provoca l'actuació del paracaigudes.
El limitador de velocitat ha d'estar constituït per una politja situada a la part superior del
recorregut i accionada per un cable unit pels seus extrems al paracaigudes allotjat a la cabina.
Ha d'estar assenyalat el sentit de gir corresponent a l'actuació del paracaigudes sobre el limitador
de velocitat.
El limitador de velocitat ha de ser accionat per un cable metàl.lic molt flexible.
Ha d'incorporar un dispositiu elèctric de seguretat que aturi la màquina de l'ascensor en cas de
trencament o afluixament del cable del limitador.
El limitador de velocitat ha de portar una placa amb les dades següents:
- Nom del fabricant
- Velocitat límit
- Diàmetre del cable
- Composició dels cables
- Control d'homologació del mecanisme
L'esforç provocat pel limitador de velocitat, com a conseqüència del seu tret, ha d'ésser com a
mínim de 300 N o el doble de l'esforç necessari per actuar el paracaigudes.
La relació entre el diàmetre primitiu de la politja i el diàmetre nominal del cable ha de ser de 30,
com a mínim.
PARACAIGUDES:
Dispositiu mecànic destinat a aturar i immobilitzar la cabina o el contrapès sobre les seves guies
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en cas d'excés de velocitat al descens o de trencament dels òrgans de suspensió.
El paracaigudes ha de ser d'efecte instantani.
L'accionament del paracaigudes de la cabina ha d'estar provocat pel limitador de velocitat.
Els òrgans de frenat del paracaigudes han d'estar situats preferentment a la part inferior de la
cabina.
Un cop accionat i després del seu desbloqueig, el paracaigudes ha de quedar en condicions de
funcionar normalment.
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRET 1314/97):
Han de portar la marca CE de conformitat amb el que disposa el Real Decret 1314/97.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97):
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica
necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento de Aparatos Elevadores
ITC-MIE-AEM-1 "Instrucción Técnica Complementaria sobre ascensores movidos eléctrica, hidráulica u
oleodinámicamente" (substituit parcialment a partir del 30 de juny de 1999)
"REAL DECRETO 1314/97. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo 95/16/CE, sobre Ascensores."

BLA4 PORTES D'ACCÉS CORREDISSES AUTOMÀTIQUES PER A ASCENSORS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Portes d'accés corredisses automàtiques d'acer pintat o acer inoxidable per a accedir des dels pisos
a la cabina.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els components d'un ascensor han de correspondre als declarats per l'instal·lador a la
documentació que acredita la conformitat CE de l'ascensor instal·lat, d'acord amb el Real Decreto
1314/1997 d'1 d'agost i les normes UNE-EN 81-1 i UNE-EN 81-2.
Tots els components de seguretat dels ascensors han de tenir la marca CE i la documentació
corresponent, que acrediti la seva conformitat amb el Real Decreto 1314/1997 d'1 d'agost, i les
normes UNE-EN 81-1 o UNE-EN 81-2. Son dispositius de seguretat els enumerats a l'annex IV del RD
1314/1997.
Les portes d'accés han de ser de fulles de desplaçament horitzontal sobre les seves guies.
L'obertura i tancament han de ser automàtics.
Les portes i els bastiments han d'estar construïts garantint la seva indeformabilitat al llarg del
temps.
Els elements d'acer han de dur una emprimació de doble capa de pintura antioxidant. Després del
muntatge de l'aparell elevador s'han de pintar de forma definitiva.
Han de complir els reglaments pertinents de protecció contra incendis aplicables a l'edifici.
Resistència de la porta, amb el seu pany en posició de bloqueig, en aplicar una força perpendicular
a la fulla de 300 N repartida en una superfície quadrada o circular de 5 cm2:
- Deformació permanent	Nul·la
- Deformació elàstica	<= 5 mm
- Funcionament segur de la porta durant i després de la prova	Sense afectacions
La porta d'accés ha de portar un forrellat per al seu enclavament mecànic i elèctric, de forma que
la porta no es pugui obrir si no és que la cabina està aturada o a punt d'aturar-se a la zona de
desenclavament ( + - 20 cm del nivell del pis)
Ha de tenir un dispositiu elèctric de control de tancament que no permeti el funcionament en servei
normal de l'ascensor si una porta està oberta.
Ha de tenir un dispositiu sensible de reapertura automàtica per tal d'evitar que un passatger quedi
atrapat per la porta.
Aquest dispositiu pot ser el de la porta de cabina.
La porta s'ha de poder desenclavar des de l'exterior per mitjà d'una clau especial d'emergència que
s'adapti al triangle definit a l'annex B de la UNE-EN 81-1 o UNE-EN 81-2.
L'enclavament ha de resistir, sense deformació permanent, una força de 1000 N aplicada sobre el
forrellat, segons l'assaig definit a l'annex F.1 de la UNE-EN 81-1 o UNE-EN 81-2.
L'esforç necessari per a impedir el tancament de la porta després del primer terç del seu recorregut
no ha de superar 150 N.
Energia cinètica de la porta a la velocitat mitja de tancament	<= 10 J
(velocitat mitja segons l'article 7.5.2.1.1.2 de la UNE-EN 81-1 o 2)
Franquícia porta-bastiment	<= 6 mm
Sistema d'enclavament 	d'acord amb article 7.7 UNE-EN 81-1 o 2
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
Tots els components de seguretat de l'ascensor han d'anar acompanyats d'un manual d'instruccions per
al seu muntatge, ajust, i manteniment, de fomera eficaç i lliure de perills.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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"REAL DECRETO 1314/97. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo 95/16/CE, sobre Ascensores."
UNE-EN 81-1 1999 Normas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 1:
Ascensores eléctricos.
UNE-EN 81-2 1999 Normas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Parte 2:
Ascensores hidráulicos.

BLF1 GRUPS TRACTORS PER A ASCENSORS HIDRÀULICS DE PASSATGERS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Grups tractors per a ascensors elèctrics de passatgers.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El grup tractor ha d'incorporar els dispositius i els mecanismes següents:
- Central de força amb motor de corrent altern trifàsic i rotor en curt circuit asincrònic
- Bomba de visos d'eix múltiple
- Dipòsit d'oli amb indicadors de nivell
- Vàlvula de seguretat de la pressió d'oli
- Manòmetre
- Bloc de vàlvules per al control de maniobres
- Antiretorn a la sortida de la bomba
- Elements amortidors de vibracions
El grup tractor ha d'estar proveït d'una vàlvula de comandament manual que permeti baixar la cabina
al nivell on els passatgers puguin abandonar-la, fins i tot en cas d'una interrupció del corrent
d'alimentació elèctrica.
Característiques de l'accionament d'emergència a l'interior de la cabina i a la central de força:
- Els dispositius de comandament i seguretat han de comprendre:
- Clau de tancament
- Vàlvula antiretorn
- Vàlvula de sobrepressió
- Vàlvules direccionals de pujada i baixada
- Vàlvula paracaigudes
Han de portar, en lloc visible, una placa amb les dades següents:
- Nom del fabricant
- Potència útil del motor
- Tensió i freqüència
- Intensitat nominal del motor
- Connexions per hora
- Tipus d'oli
Característiques de l'oli transmissor del moviment:
- Pes específic	Aprox. 0,88 kg/dm3
- Viscositat a 50°C	Aprox. 5,7° E
- Índex de viscositat (E)	> 180
Característiques del grup tractor:
- Tensió d'alimentació	380/220 V, trifàsica
- Freqüència	50 Hz
- Velocitat sincrònica	<= 1500 rpm
- Connexions per hora	>= 90
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97):
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica
necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento de Aparatos Elevadores
ITC-MIE-AEM-1 "Instrucción Técnica Complementaria sobre ascensores movidos eléctrica, hidráulica u
oleodinámicamente" (substituit parcialment a partir del 30 de juny de 1999)
"REAL DECRETO 1314/97. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo 95/16/CE, sobre Ascensores."

BLJ1 QUADRES I CABLES DE MANIOBRA PER A ASCENSORS HIDRÀULICS DE PASSATGERS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Quadres i cables de maniobra per a ascensors hidràulics amb maniobra universal simple.
QUADRE DE MANIOBRA:
Ha d'estar format per un conjunt de circuits i mecanismes elèctrics per al comandament i control de
l'ascensor.
Ha d'incorporar els circuits elèctrics següents amb els corresponents dispositius i mecanismes:
- Circuit de potència format per:
- Fusibles
- Contactor general d'entrada amb protecció tèrmica
- Conjunt parada-marxa i sentit de l'ascensor
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- Circuits de comandament, control i senyalització formats per:
- Fusibles
- Transformador reductor de tensió
- Rectificador de corrent altern a continu
- Relès electromagnètics o circuits electrònics per a les parades
- Temporitzadors de trucada i relès de senyalització
- Circuit d'il.luminació i alarma de la cabina
En cas de fallada de l'alimentació normal, el circuit d'il.luminació i alarma ha de quedar cobert
per un sistema d'acumuladors.
La complimentació de les trucades ha de ser del tipus normal de bloqueig.
Cada trucada exterior només ha de ser complimentada per un sol ascensor.
CABLE DE MANIOBRA:
El cable de maniobra està destinat a la connexió de la cabina de l'ascensor a través del buit amb el
quadre elèctric de comandament situat a la cambra de màquines.
Aquest cable ha d'estar format pel nombre necessari de conductors elèctrics.
Aquest cable és destinat a:
- Il.luminació reglamentària de la cabina
- Alimentació del circuit d'enllumenat d'emergència
- Senyal d'alarma amb acumuladors
- Connexió de tots els botons de comandament
- Senyals lluminoses de la botonera i de l'interior de la cabina
- Sistemes de ventilació
En cas de l'existència de portes automàtiques, l'alimentació de l'operador destinat al seu
accionament s'ha de realitzar també a través del cable de maniobra.
Tensió de la xarxa	380/220 V, trifàsica
Tensió de circuits de comandament, control i senyalització	<= 100 V, contínua
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRET 1314/97):
Han de portar la marca CE de conformitat amb el que disposa el Real Decret 1314/97.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97):
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica
necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento de Aparatos Elevadores
ITC-MIE-AEM-1 "Instrucción Técnica Complementaria sobre ascensores movidos eléctrica, hidráulica u
oleodinámicamente" (substituit parcialment a partir del 30 de juny de 1999)
"REAL DECRETO 1314/97. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo 95/16/CE, sobre Ascensores."
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

BLL1 BASTIDORS, CABINES I PORTES DE CABINA PER A ASCENSORS DE PASSATGERS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Bastidors, cabines i portes de cabina per a ascensors de passatgers.
S'han considerat els tipus següents:
- Bastidors, cabina amb acabats de qualitat normal i portes de cabina batents manuals d'acer pintat
- Bastidors, cabina amb acabats de qualitat normal o mitjana i portes de cabina corredisses
automàtiques d'acer pintat
- Bastidors, cabina amb acabats de qualitat mitjana o alta i portes de cabina corredisses
automàtiques d'acer inoxidable amb velocitat d'obertura constant per a portes de 100 cm d'amplària
BASTIDOR:
El bastidor amb els elements de suspensió sobre el qual ha de quedar muntada la cabina ha d'estar
format per perfils d'acer de resistència adequada a la càrrega i velocitat nominal de l'aparell
elevador.
Han de constar les dades següents:
- Nom del fabricant
- Control d'homologació
- Any de fabricació
- Càrrega nominal
- Nombre de cables
- Diàmetre i càrrega de ruptura dels cables
CABINA:
La cabina ha d'estar constituïda per un conjunt d'elements metàl.lics formats per les parets, sostre
i paviment, els quals seran suficientment forts per a resistir els esforços que li siguin aplicats
durant el funcionament normal de l'ascensor, del funcionament del dispositiu de guiatge o en
l'impacte de la cabina contra els amortidors.
La cabina ha d'estar completament tancada, per elements massissos en parets, paviment i sostre, i
les úniques obertures autoritzades seran les entrades per l'accés normal dels usuaris, les trampes i
portes de socors i els orificis de ventilació.
L'espai interior de la cabina i la seva resistència, han de ser els adeqüats al número màxim de
passatgers i a la càrrega nominal que ha de transportar.
Alçària lliure interior de la cabina	>= 2 m
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Alçària de l'entrada de la cabina	>= 2 m
Les parets de la cabina han de tenir una resistència mecànica suficient per a suportar, sense
deformació elàstica superior a 15 mm, una força de 300 N aplicada perpendicularment sobre una
superfície de 5 cm2.
El sostre ha d'estar construït per poder suportar, a qualsevol punt, una força de 2000 N sense
deformació permanent.
Ha de portar, en un lloc visible, una placa amb les dades següents:
- Càrrega útil (en kg)
- Nombre màxim de persones
- Nom de l'instal.lador de l'ascensor
- Número del RAE ("Registro Aparatos Elevadores Oficial")
Acabats de la cabina de qualitat normal:
- Les parets i el sostre han d'estar revestits amb làmines de PVC o pintura a l'esmalt sintètic
- El passamans i el sòcol han de ser d'alumini anoditzat
- El paviment ha de ser de material plàstic o linòleum
- La il.luminació ha de ser per plafó fluorescent
- La ventilació ha de ser per escletxes laterals o al sostre
Acabats de la cabina de qualitat mitjana:
- Les parets han d'estar revestides amb plafons desmuntables amb revestiment melanínic, fòrmica o
similar
- El sostre ha de ser de xapa d'acer revestida de PVC, orificis asimètrics per la il.luminació o
gelosia difusora d'alumini o plàstic
- El passamans i el sòcol han de ser perfils d'acer inoxidable
- El paviment ha de ser del tipus Saipolen o de goma
- El mirall ha de ser central, lateral o circundant
- La ventilació ha de ser forçada per electro-ventilador situat a la part superior del sostre de la
cabina
Acabats de la cabina de qualitat alta:
- Les parets han d'estar revestides de plafons d'acer inoxidable o fustes naturals o envernissades
- El sostre ha de ser de xapa d'acer revestida de PVC, orificis asimètrics per l'il.luminació o
gelosia difusora d'alumini pintat i entrellaçat a tota la superfície del sostre amb marc d'acer
inoxidable
- El passamans i el sòcol han de ser perfils d'acer inoxidable
- El paviment ha de ser de granit de gruix <= 10 mm o de marbre o ceràmica de gruix <= 20 mm
- El mirall fumat ha d'estar en posició lateral o circundant
- La ventilació ha de ser forçada per electro-ventilador situat a la part superior del sostre de la
cabina
- L'aparell telefònic ha d'estar connectat a la xarxa interior de l'edifici
PORTES CABINA BATENTS MANUALS:
Les portes que tanquen la cabina han de ser de dues fulles giratòries d'obertura i tancament manual.
Hauran d'estar proveïdes de les seves corresponents manetes, accessoris, espieres transparents amb
un vidre de gruix >= 6 mm i els dispositius elèctrics de seguretat per evitar el funcionament de
l'ascensor si estan obertes les portes.
PORTES CABINA CORREDISSES AUTOMÀTIQUES:
La porta que tanca la cabina ha de ser de fulles corredisses de desplaçament horitzontal i obertura
central o lateral.
L'obertura i tancament han de ser de tipus automàtic, mitjançant un equip operador o cabrestant
format per un dispositiu sensible de protecció, que ha d'ordenar la reobertura de la porta quan un
passatger sigui colpejat per la porta en el moment del tancament.
L'acció del dispositiu de protecció pot ser neutralitzada durant els últims 50 mm del recorregut de
cada una de les fulles de la porta.
Les portes han de dur un acabat de pintura a l'esmalt sintètic.
Han d'estar finalitzades amb un folrament d'acer inoxidable, amb un acabat matisat o equivalent.
Si la velocitat d'obertura és constant, l'equip operador ha d'estar format per una màquina
reductora, un joc de palanques i un motor de corrent alterna accionat pels contactors situats al
quadre de maniobra.
PORTES CABINA D'ACER PINTAT:
Han de portar una emprimació de pintura antioxidant.
L'esforç necessari per a impedir el tancament de la porta no ha d'ésser superior a 150 N; aquesta
mesura no ha de fer-se al primer terç del recorregut de la porta.
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRET 1314/97):
La cabina i els components de seguretat, han de portar la marca CE de conformitat amb el que disposa
el Real Decret 1314/97.
Les portes han de ser massisses.
Les cabines han d'estar equipades amb un equip d'intercomunicació que ha de permetre el contacte
permanent amb un servei d'intervenció ràpida.
La cabina ha de tenir els dispositius necessàris per a garantir la ventilació suficient als usuaris,
considerant, la possibilitat de parada prolongada.
La cabina ha de disposar dels elements d'il.luminació suficients que han d'activar-se en el cas de
posada en marxa o d'obertura de les portes. Ha de disposar també, d'il.luminació d'emergència.
En el cas en que hi hagi una sortida d'emergència per a que les persones retingudes en la cabina,
puguin alliberar-se sense ajuda externa, les instruccions corresponents, per aquest cas, han de
figurar de forma clara i visible en la cabina.
La il.luminació d'emergéncia i l'equip d'intercomunicació, han de garantir un temps mínim de
funcionament, en el cas en que falli completament el subministre d'energía, suficient per a permetre
la intervenció normal dels equips d'auxili.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Desmuntades per elements i empaquetada en caixes, amb els cargols, subjeccions i
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components a part.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97):
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica
necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento de Aparatos Elevadores
ITC-MIE-AEM-1 "Instrucción Técnica Complementaria sobre ascensores movidos eléctrica, hidráulica u
oleodinámicamente" (substituit parcialment a partir del 30 de juny de 1999)
* Ordre MOPU 5937/1980 "Características de los Accesos, Aparatos Elevadores y Condiciones Interiores
de las Viviendas para Minusválidos, Proyectadas en Inmuebles de Protección Oficial."
"REAL DECRETO 1314/97. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo 95/16/CE, sobre Ascensores."

BLN1 BOTONERES DE CABINA PER A ASCENSORS DE PASSATGERS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Botoneres de cabina per a ascensors de passatgers.
S'han considerat els tipus següents:
- Botoneres de qualitat normal per a ascensors de maniobra universal simple
- Botoneres de qualitat mitjana per a ascensors de maniobra universal simple o maniobra col.lectiva
- Botoneres de qualitat alta per a ascensors de maniobra col.lectiva de pujada i baixada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar formades per una placa metàl.lica amb dispositius elèctrics, botons pulsadors, per a
accionar la maquinària impulsora de l'aparell.
Aquests elements són per a anar col.locats a l'interior d'una caixa metàl.lica per fixar a la paret.
Tensió de servei per a maniobra	50 - 110 V
QUALITAT NORMAL:
Botonera amb botons normals, elements de seguretat i placa d'alumini anoditzat.
Els botons han d'actuar per pressió amb el dit.
QUALITAT MITJANA:
Botonera amb botons lluminosos normals, elements de seguretat i placa d'acer inoxidable.
Els botons han d'actuar per pressió amb el dit.
QUALITAT MITJANA I MANIOBRA COL.LECTIVA:
Al ser premut el botó pels usuaris per realitzar un viatge, aquest s'ha d'il.luminar com a senyal
per a l'usuari que la trucada ha quedat enregistrada.
Ha de portar les indicacions lluminoses de posició de la cabina durant el seu recorregut; les
designacions de les plantes i els elements de seguretat han de ser les determinades per la
Reglamentació vigent.
QUALITAT ALTA I MANIOBRA COL.LECTIVA:
Botonera amb botons electrònics de tipus capacitiu amb senyalització lluminosa, elements de
seguretat i placa d'acer inoxidable.
Els botons han d'actuar pel contacte amb el dit.
Al fer contacte el botó, s'ha d'il.luminar el seu perímetre per indicar al passatger que la seva
trucada ha quedat enregistrada.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97):
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica
necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento de Aparatos Elevadores
ITC-MIE-AEM-1 "Instrucción Técnica Complementaria sobre ascensores movidos eléctrica, hidráulica u
oleodinámicamente" (substituit parcialment a partir del 30 de juny de 1999)
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
"REAL DECRETO 1314/97. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo 95/16/CE, sobre Ascensores."

BLR1 BOTONERES DE PIS PER A ASCENSORS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Botoneres de pis.
S'han considerat els tipus de qualitat següents:
- Qualitat normal
- Qualitat mitjana
- Qualitat alta
S'han considerat els tipus de maniobra següents:
- Maniobra universal simple
- Maniobra col.lectiva de baixada
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- Maniobra col.lectiva de pujada i baixada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar formades per una placa metàl.lica amb dispositius elèctrics, botons pulsadors, per a
accionar la maquinària impulsora de l'aparell.
Aquests elements són per a col.locar a l'interior d'una caixa metàl.lica per a empotrar a la paret.
Tensió de servei per a maniobra	50 - 110 V
BOTONERES DE QUALITAT NORMAL:
Ha d'incorporar botons normals, elements de seguretat i placa d'alumini anoditzat.
Al ser premut el botó pels usuaris per realitzar un viatge, aquest s'ha d'il.luminar com a senyal
per a l'usuari que la trucada ha quedat enregistrada.
BOTONERES DE QUALITAT MITJANA:
Ha d'incorporar botons lluminosos normals, elements de seguretat i placa d'acer inoxidable.
Al ser premut el botó pels usuaris per realitzar un viatge, aquest s'ha d'il.luminar com a senyal
per a l'usuari que la trucada ha quedat enregistrada.
BOTONERES DE QUALITAT ALTA:
Ha d'incorporar botons electrònics de tipus capacitiu amb senyalització lluminosa, elements de
seguretat i placa d'acer inoxidable.
Els botons han d'actuar pel contacte amb el dit.
MANIOBRA UNIVERSAL:
La botonera ha de tenir un sol polsador de trucada que actuarà per la pressió digital.
MANIOBRA COL.LECTIVA DE BAIXADA:
La botonera ha de tenir un polsador de trucada i una fletxa de preavís de sentit de marxa que
assenyali cap a baix a les plantes superiors i cap amunt a la planta baixa.
MANIOBRA COL.LECTIVA DE PUJADA I BAIXADA:
La botonera de plantes intermitges ha de tenir dos polsadors de trucada, un per a pujar i l'altre
per a baixar.
A les plantes extremes la botonera només ha de tenir un polsador que serà per a baixar des de la
planta última superior i per a pujar des de la planta primera inferior.
Les senyals del preavís del sentit de marxa de l'ascensor s'han de situar bé a la pròpia botonera o
sobre el llindar de la porta d'accés.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97):
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica
necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento de Aparatos Elevadores
ITC-MIE-AEM-1 "Instrucción Técnica Complementaria sobre ascensores movidos eléctrica, hidráulica u
oleodinámicamente" (substituit parcialment a partir del 30 de juny de 1999)
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
"REAL DECRETO 1314/97. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo 95/16/CE, sobre Ascensores."

BLT1 SELECTORS DE PARADES PER A ASCENSORS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Selectors de parades per a ascensors.
El selector de parades és el dispositiu que assegura l'exacta retransmissió del desplaçament de la
cabina per l'interior del buit als relès dels pisos situats al quadre de maniobres.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar constituït per l'aparellatje que s'ha d'instal.lar dins del buit a les zones properes a
les parades.
Ha de constar dels jocs de pantalles magnètiques, en funció del tipus de nivellació, amb els seus
corresponents suports per fixar a la part posterior de les guies de la cabina i els interruptors i
contactes electromagnètics situats a la part superior del sostre de la cabina.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE SUBMNISTRAMENT (SEGONS REAL DECRET 1314/97):
Tots els components han d'anar acompanyats de les instruccions de muntatge i la informació Tècnica
necessària per a la seva inspecció, reparació i manteniment.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento de Aparatos Elevadores
ITC-MIE-AEM-1 "Instrucción Técnica Complementaria sobre ascensores movidos eléctrica, hidráulica u
oleodinámicamente" (substituit parcialment a partir del 30 de juny de 1999)
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
"REAL DECRETO 1314/97. Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del
Consejo 95/16/CE, sobre Ascensores."
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BP27 CABLES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Cables d'atenuació normal o baixa per a transmissió telefònica o de video.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable per a transmissió telefònica de 8 parells fins a 20 parells de cable de 0,5 mm2 de secció
cadascun
- Cable per a transmissió telefònica d'un parell fins a 8 parells de cables de 1 mm2 de secció
cadascun
- Cable per a transmissió de video d'atenuació normal o baixa
CABLES DE TRANSMISSIÓ TELEFÒNICA:
Cable multifilar amb funda envoltant de material plàstic, destinat al circuit d'àudio, de trucades i
al d'obrir portes.
CABLES DE VIDEO:
Cable coaxial de TV de les característiques següents:
- Impedància característica	75 ohms
- Atenuació per a 100 m de llargària:
- Conductors d'atenuació normal	<= 20 dB
- Conductors d'atenuació baixa	<= 15 dB
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlle.
Emmagatzematge: Dins del seu embalatge, protegit contra impactes.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

BQ51 TAULELLS DE PEDRA NATURAL

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Llosa de pedra d'extracció recent, provinent de pedreres autoritzades.
S'han considerat els tipus següents:
- Llosa de pedra natural calcària per a taulells de 20 o 30 mm de gruix
- Llosa de pedra natural granítica per a taulells de 20 o 30 mm de gruix
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes, la cara plana i les arestes rectes i
escairades.
No pot tenir esquerdes, buits, impureses d'argila, eflorescències ni escantonaments d'arestes.
La cara superior ha d'estar polida i abrillantada així com també els cantells vistos.
Absorció d'aigua, en pes	<= 2%
Gelabilitat (pèrdua de pes després de 20 cicles, PIET-70)	<= 1%
Coeficient de saturació	<= 75%
Contingut de ió sulfat (UNE 7-245)	< 1,2%
Toleràncies:
- Gruix	± 2 mm
- Angles	± 1 mm
- Rectitud de les arestes	± 0,1%
- Planor	± 0,3%
LLOSA CALCÀRIA:
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm)	>= 500 kg/cm2
Densitat aparent (UNE_EN 1936)	>= 2000 kg/m3
LLOSA GRANÍTICA:
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm)	>= 1000 kg/cm2
Densitat aparent (UNE_EN 1936)	>= 2500 kg/m3
No ha de tenir grops > 5 cm.
2.CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: Evitant el contacte amb terres o altres materials que puguin alterar les seves
característiques i de manera que no es trenquin ni s'escantonin.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície necessària subministrada a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

D060 FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PORTLAND AMB ADDICIONS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el
seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar
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d'acord amb les prescripcions de la EHE.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313):
- Consistència seca	0 - 2 cm
- Consistència plàstica	3 - 5 cm
- Consistència tova	6 - 9 cm
- Consistència fluida	10 - 15 cm
Relació aigua-ciment	<= 0,65
Contingut de ciment	<= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:
- Cendres volants	<= 35% pes de ciment
- Fum de sílice	<= 10% pes de ciment
Toleràncies:
- Assentament en el con d'Abrams:
- Consistència seca	Nul.la
- Consistència plàstica o tova	± 10 mm
- Consistència fluida	± 20 mm
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col.locació del formigo,
no pot ser superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la
sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua
abans d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

D070 MORTERS SENSE ADDITIUS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ciment utilitzat:
- Morter de ciment blanc	BL I/42,5
- Altres	CEM I/32,5
Resistència orientativa en funció de les dosificacions:
- 1:8 / 1:2:10	>= 20 kg/cm2
- 1:6 / 1:5 / 1:7 / 1:1:7	>= 40 kg/cm2
- 1:4 / 1:0,5:4	>= 80 kg/cm2
- 1:3 / 1:0,25:3	>= 160 kg/cm2
En els morters per a fàbriques, la consistència ha de ser 17 ± 2 cm, mesurant l'assentament amb el
con d'Abrams. La plasticitat ha de ser poc grassa (NBE FL/90).
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE-FL/90 "Norma Básica de la Edificación. Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo."

D077 PASTES ASFÀLTIQUES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Mescla fets amb sorra granítica i emulsió bituminosa tipus ED.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
Ha de tenir una dosificació 1:4 en volum. S'hi pot afegir aigua per augmentar la plasticitat i també
una mica de ciment pòrtland.
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

D07A FORMIGONS CEL.LULARS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
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	>= 4 kg/cm2
Conductivitat tèrmica	<= 0,08 kcal/m h °C
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.

D07J PASTES DE GUIX

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
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.

D0B2 ACER EN BARRES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat,
elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El diàmetre interior del doblegament de les barres (Di) ha de complir:
Barres corrugades:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦
¦            ¦------------------------------¦--------------------------¦
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
S'admeten diàmetres de doblegament inferiórs per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:
- No han d'apareixer principis de fissuració.
- Diàmetre de doblegament	>= 3 D
>= 3 cm
En cap cas han d'aparèixer principis de fissuració.
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831.
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un
mandrí.
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a
no malmetre el formigó amb les altes temperatures.
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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 D.F.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls, lligaments i cavalcaments.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

D0B3 ACER EN MALLES ELECTROSOLDADES

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Malles o conjunt de malles muntades, tallades i/o conformades, per a elements de formigó armat o
altres usos, manipulades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El diàmetre interior del doblegament (Di) de les barres ha de complir:
- Doblegat a una distància >= 4 D del nus o soldadura més proper:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦    Ganxos i patilles     ¦
¦            ¦------------------------------¦--------------------------¦
¦            ¦   D <= 25 mm  ¦   D > 25 mm  ¦  D < 20 mm ¦ D >= 20 mm  ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦
¦   B 400    ¦      10 D     ¦     12 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦------------¦-------------¦
¦   B 500    ¦      12 D     ¦     14 D     ¦     4 D    ¦     7 D     ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Doblegat a una distància < 4 D
del nus o soldadura més proper	>= 20 D
En cap cas no han d'aparèixer principis de fissuració.
S'han d'aplicar les toleràncies que defineix la UNE 36-831.
2.CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un
mandrí.
En cas de desdoblegament d'armadures en calent, s'han de prendre les precaucions necessaries per a
no malmetre el formigó amb les altes temperatures.
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
m2 de superfície necessària elaborada a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre
expressament acceptat per la D.F.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques
d'aquests treballs, com ara retalls, lligaments i cavalcaments.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

D881 ESTUCS

1.DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
DEFINICIÓ:
Mescla elaborada en obra a partir de diferents components per a la seva utilització com a estuc.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de les quantitats per pastar dels diferents components
- Neteja, en el seu cas, de la pastera
- Pastat dels components
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.
Dosificació aproximada:
+-------------------------------------------------------------+
¦   Tipus d'estuc         ¦    Components         ¦Quantitat  ¦
¦-------------------------¦-----------------------¦-----------¦
¦Morter de ciment blanc   ¦ Ciment pòrtland blanc ¦  50 kg    ¦
¦i pols de marbre         ¦-----------------------¦-----------¦
¦                         ¦    Pols de marbre     ¦  80 kg    ¦
¦-------------------------¦-----------------------¦-----------¦
¦Morter de calç i         ¦Calç amarada en pasta  ¦  100 l    ¦
¦sorra de marbre          ¦-----------------------¦-----------¦
¦                         ¦Sorra de marbre blanc  ¦  120 kg   ¦
¦-------------------------¦-----------------------¦-----------¦
¦Pasta de guix            ¦        Guix           ¦   25 kg   ¦
¦amb cola                 ¦-----------------------¦-----------¦
¦                         ¦     Cola vegetal      ¦  25 kg    ¦
+-------------------------------------------------------------+
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.
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La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la mescla.
No s'han de barrejar estucs de composició diferent.
El morter de ciment, s'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E221 EXCAVACIONS PER A REBAIX DEL TERRENY

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny.
S'han considerat els tipus següents:
- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre camió o contenidor,
en el seu cas
- Rebaix de terreny amb càrrega mecànica sobre camió o abocat de les terres dins de l'obra
- Esplanació en terreny de trànsit o roca
- Esplanació en terreny amb mitjans mecànics i càrrega de terres
- Excavació per a caixa de paviment amb mitjans mecànics i càrrega de terres
- Buidada de soterrani i càrrega sobre camió o contenidor
- Excavació per mètodes arqueològics
- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavació:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas
Neteja i esbrossada del terreny:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Protecció dels elements que s'han de conservar
- Esbrossada del terreny
- Càrrega de les terres sobre camió
Excavació per mètodes arqueológics:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topogràfiques externes
- Excavació manual per nivells
- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes
- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interés apareguts
Excavació de roca amb morter expansiu:
- Preparació de la zona de treball
- Situació de les referències topográfiques externes
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert
- Introducció del morter a les perforacions
- Trossejat de les restes amb martell trencador
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor
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 martell picador (no amb màquina), que té un rebot a
l'assaig SPT.
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, etc.), que
puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors.
L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona
influenciada pel procés de l'obra.
S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, lliure
d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les construccions,
els arbres, etc., que s'han de conservar.
Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, etc.),
han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix grau de
compactació.
S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la D.F. determini.
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la D.F. no hagi acceptat com a
útils.
ESPLANACIÓ:
L'excavació per a esplanacions s'aplica en grans superfícies, sense que hi hagi cap tipus de
problema de maniobra de màquines o camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F.
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Toleràncies d'execució:
- Replanteig	± 100 mm
- Nivells	± 50 mm
- Planor	± 40 mm/m
CAIXA DE PAVIMENT:
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions.
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i
amb la mateixa compacitat.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig	± 50 mm
- Planor	± 20 mm/m
- Amplària	± 50 mm
- Nivells	+ 10 mm
- 50 mm
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de maniobrabilitat de
màquines o de camions.
S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és possible la
maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat.
S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F.
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent i
amb la mateixa compacitat.
Les terres que determini la D.F. s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar
a un abocador autoritzat.
Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents:
- Amplària	>= 4,5 m
- Pendent:
- Trams rectes	<= 12%
- Corbes	<= 8%
- Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública
- El talús ha de ser el fixat per la D.F.
Toleràncies d'execució:
- Nivells	± 100 mm
- Aplomat o talús	± 2°
- Dimensions:
- Rebaix del terreny o excavació amb morter expansiu	± 300 mm
- Buidada de soterrani 	± 200 mm
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS:
S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el programa
d'actuacions arqueológiques, i els que, durant el procés d'excavació, determini el director de les
excavacions arqueológiques.
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la D.F.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de
suspendre els treballs i avisar la D.F.
EXCAVACIÓ:
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació.
CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F.
REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS:
Durant el procés d'excavació cal seguir el procés següent:
- Confeccionar el resgistre estratigràfic íntegre de les restes excavades
- Fer el registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del jaciment,
amb indicació de les cotes de fondària, que s'han d'especificar en relació a una cota zero
determinada respecte el nivell del mar
- Fer la neteja i el siglatge del material arqueològic moble
- La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau
- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels detalls
significatius del jaciment
- Confeccionar una memòria amb els resultats anteriors i una descripció de les feines fetes
En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives
especialment si es treballa a la seva base.
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU:
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de la roca.
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. Si es
donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats exclusivament per
rotació.
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3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la D.T.
No inclou la tala d'arbres.
EXCAVACIÓ:
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., 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 D.F.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., 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
facin 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
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E222 EXCAVACIONS DE RASES I POUS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments o rases per a pas d'instal.lacions
realitzades amb mitjans mecànics o manuals.
S'han considerat els tipus següents:
- Rases o pous excavats en terreny fluix, o compacte, o de trànsit o en roca tova, amb mitjans
manuals o mecànics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Excavacions amb mitjans manuals o mecànics:
- Preparació de la zona de treball
- Situació dels punts topogràfics
- Excavació de les terres
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa,
segons indiqui la P.O.
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 martell picador (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 D.T., o en el seu
defecte, les que determini la D.F.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
Les rampes d'accés 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 D.F.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de
quedar reblerts.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions	± 5%
± 50 mm
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la D.F.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la D.T.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la D.F.
Toleràncies d'execució:
- 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 D.F.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la D.F.
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En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de reblir.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
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 D.F. L'estrebada ha de complir
les especificacions fixades al seu plec de condicions.
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.
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.
S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del fons de
l'excavació en l'interval entre l'excavació i l'execució de l'obra posterior.
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 D.F.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la D.F.
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
EXCAVACIONS AMB MITJANS MANUALS O MECÀNICS:
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.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la D.T., 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 D.F.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la D.F., 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
facin 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
* PG 3/75 Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes.
* PG 3/75 MODIF 6 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
Reial Decret 863/1985, de 2 d'abril "Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera."
Ordres de 20 de març de 1986 (BOE 11 d'abril de 1986) i de 16 d'abril de 1990 (BOE 30 d'abril de
1990) ITC MIE SM "Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento General de Normas Básicas de
Seguridad Minera."

E224 REPÀS DE SOLS I PARETS DE RASES, POUS I RECALÇATS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Repàs de sòls i parets de rases, pous i recalçats per aconseguir un acabat geomètric, per a una
fondària d'1,5 m fins a 4 m, com a màxim.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics
- Execució del repàs
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer manualment una mica abans del rebliment dels fonaments.
Principalment s'ha de repassar la part més baixa de l'excavació i deixar-la ben aplomada, amb
l'acord del fons i la paret en angle recte.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions	± 5%
- Nivells	± 50 mm
- Horitzontalitat	± 20 mm/m
- Aplomat de les parets verticals	± 2°
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar si plou o neva.
S'ha d'estrebar el terreny en fondàries >= 1,30 m i sempre que apareguin capes intermèdies que
puguin ser propenses a esllavissaments.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E241 TRANSPORT DE TERRES A OBRA
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Transport de terres, amb el temps d'espera per la càrrega manual o mecànica.
S'han considerat els tipus següents:
- Transport de terres dins de l'obra amb dúmper o mototragella o camió
- Transport de terres a l'abocador amb contenidor
- Transport de terres a l'abocador amb camió, amb un recorregut màxim de 2 a 20 km
- Transport de material procedent d'excavació de roca dins de l'obra amb dúmper o camió amb un
recorregut màxim de 5 a 20 km
- Transport de runa o material procedent d'excavació de roca amb camió, amb un recorregut màxim de 5
a 20 km
DINS DE L'OBRA:
Transport de terres provinents d'excavació o de rebaix, entre dos punts de la mateixa obra.
Les àrees d'abocador d'aquestes terres han de ser les que defineixi la D.F.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats.
Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la D.F.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials
del material.
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.
A L'ABOCADOR:
S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que la
D.F. no accepti com a útils, o siguin sobrants.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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.
DINS DE L'OBRA:
El trajecte ha de complir les condicions d'amplària lliure i pendent adequat per a la màquina que
s'hagi d'utilitzar.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CONDICIONS GENERALS:
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 aquest plec, o qualsevol altre acceptat prèviament i
expressament per la D.F.
TRANSPORT AMB CAMIÓ A L'ABOCADOR:
L'unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
AMB CONTENIDOR:
L'unitat d'obra inclou les despeses de subministrament, retirada i transport del contenidor, i la
gestió dels residus,
TERRES:
Es considera un increment per esponjament d'acord amb els criteris següents:
- Excavacions en terreny fluix	15%
- Excavacions en terreny compacte	20%
- Excavacions en terreny de trànsit	25%
ROCA:
Es considera un increment per esponjament d'un 25%.
RUNA:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Decret 201/1994 Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció

E315 FORMIGONAMENT DE RASES I POUS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot.
S'han considerat formigons amb les característiques següents:
- Resistència: En massa H-20, armats o pretesats H-25
- Consistència: Plàstica, tova i fluida
- Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Formigonamet de fonaments
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Lloses de fonaments
- Riostres i basaments
- Enceps
- Formigonament d'estructures
- Pilars
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- Bigues
- Murs
- Llindes
- Cèrcols
- Estreps
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
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 D.T.
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
D.F.
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.
Resistència característica estimada
als 28 dies (Fest)	>= 0,9x(Fck)
- Formigó en massa	>= 0,9x20 N/mm2
- Formigó armat o pretensat	>= 0,9x25 N/mm2
Gruix màxim de la tongada:
+----------------------+
¦Consistència ¦ Gruix  ¦
¦             ¦ (cm)   ¦
¦-------------¦--------¦
¦    Seca     ¦<= 15   ¦
¦  Plàstica   ¦<= 25   ¦
¦    Tova     ¦<= 30   ¦
+----------------------+
Assentament en el con d'Abrams:
+---------------------------+
¦Consistència ¦Assentament  ¦
¦             ¦  (cm)       ¦
¦-------------¦-------------¦
¦  Plàstica   ¦  3 - 5      ¦
¦    Tova     ¦  6 - 9      ¦
¦   Fluida    ¦ 10 - 15     ¦
+---------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Consistència:
- Plàstica	± 1 cm
- Tova	± 1 cm
- Fluida	± 2 cm
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la
UNE 36-831.
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 D.F.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat	< 2% de la dimensió
en la direcció considerada
-	± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja	+ 20 mm
- 50 mm
- Cara superior del fonament	+ 20 mm
- 50 mm
- Gruix del formigó de neteja	- 30 mm
- Dimensions en planta	- 20 mm
- Fonaments encofrats	+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m	+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m	+ 120 mm
- D > 2,5 m	+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos	+ 5%(<= 120 mm)
- 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm	+ 10 mm
- 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm	+ 12 mm
- 10 mm
- 100 cm < D	+ 24 mm
- 20 mm
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- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja	± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament	± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)	± 16 mm/2 m
MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Distància entre junts	± 200 mm
- Amplària dels junts	± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur):
- H <= 6 m:
- Extradòs	± 30 mm
- Intradòs	± 20 mm
- H > 6 m:
- Extradòs	± 40 mm
- Intradòs	± 24 mm
- Gruix (e):
- e <= 50 cm	+ 16 mm
- 10 mm
- e > 50 cm	+ 20 mm
- 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny	+ 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies
planes intradòs o extradòs	± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior
de l'intradòs, en murs vistos	± 12 mm
- Acabat de la cara superior de
l'alçat en murs vistos	± 12 mm/3 m
RECALÇATS:
El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a garantir
la transmissió correcta de les càrregues.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Horitzontalitat	± 5 mm/m
<= 15 mm
- Dimensions	± 100 mm
- Replanteig de les cotes	± 50 mm
- Desplom de cares laterals	± 1%
TRAVES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja	+ 20 mm
- 50 mm
- Cara superior del fonament	+ 20 mm
- 50 mm
- Gruix del formigó de neteja	- 30 mm
- Dimensions en planta	- 20 mm
- Fonaments encofrats	+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m	+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m	+ 120 mm
- D > 2,5 m	+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos	+ 5%(<= 120 mm)
- 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm	+ 10 mm
- 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm	+ 12 mm
- 10 mm
- 100 cm < D	+ 24 mm
- 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja	± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament	± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)	± 16 mm/2 m
LLOSES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Horitzontalitat	± 5 mm/m
<= 15 mm
- Nivells	± 20 mm
- Dimensions en planta de l'element	± 30 mm
ENCEPS:
Toleràncies d'execució:
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- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Horitzontalitat	± 5 mm/m
<= 15 mm
- Aplomat	± 10 mm
- Desviació en planta, del centre de gravetat	< 2% de la dimensió
en la direcció considerada
-	± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja	+ 20 mm
- 50 mm
- Cara superior del fonament	+ 20 mm
- 50 mm
- Gruix del formigó de neteja	- 30 mm
- Dimensions en planta	- 20 mm
- Fonaments encofrats	+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m	+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m	+ 120 mm
- D > 2,5 m	+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos	+ 5%(<= 120 mm)
- 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm	+ 10 mm
- 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm	+ 12 mm
- 10 mm
- 100 cm < D	+ 24 mm
- 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja	± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament	± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)	± 16 mm/2 m
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
- Verticalitat (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m	± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m	± 4H
± 50 mm
- H >= 30 m	± 5H/3
± 150 mm
- Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m	± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m	± 2H
± 24 mm
- H >= 30 m	± 4H/5
± 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces	± 24 mm
- Junts	± 16 mm
- 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 10 de la norma EHE.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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 es fa l'abocada 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 de >= 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 D.F. 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 s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les
armadures (si s'escau) i demés elements ja col.locats.
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig prèviament
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al formigonament.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que
la D.F. 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 inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.
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 D.F.
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 D.F. abans del formigonament 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.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
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 fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides
les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o
filtracions agressives
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de
l'element.
MURS DE CONTENCIÓ:
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
RECALÇATS:
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les separacions
entre elles especificades en la D.T.
LLOSES:
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
ENCEPS:
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions.
ESTREPS:
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros
parcialment vist, però no després.
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
ENCEPS:
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados."

E31B ARMADURES PER A RASES I POUS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt
de barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat.
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Lloses de fonaments
- Riostres i basaments
- Pilons
- Enceps
- Pantalles
- Pilars
- Murs estructurals
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres
- Lloses i bancades
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- Membranes i voltes
- Estreps
- Armadures de reforç
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la D.T.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies perjudicials.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F.
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.
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal.lació
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats
per la D.F.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.
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 han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per
soldadura.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col.locar una malla de repartiment en
mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas
d'elements que hagin de quedar soterrats.
La D.F. 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
Distància lliure armadura - parament	>= D màxim
>= 0,80 granulat màxim
Recobriment en peces formigonades contra el terreny	>= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament	>= 2 D
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona:
- Lb=MxDxD	>= Fyk x D / 20
>= 15 cm
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient:
- Lb=1,4xMxDxD	>= Fyk x D / 14
(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm)
Valors de M:
+------------------------------+
¦ Formigó ¦  B 400  ¦  B 500   ¦
¦---------¦---------¦----------¦
¦  H-25   ¦   12    ¦   15     ¦
¦  H-30   ¦   10    ¦   13     ¦
¦  H-35   ¦    9    ¦   12     ¦
¦  H-40   ¦    8    ¦   11     ¦
¦  H-45   ¦    7    ¦   10     ¦
¦  H-50   ¦    7    ¦   10     ¦
+------------------------------+
Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real):
>= 10 D
>= 15cm
- Barres traccionades	>= 1/3xLb
- Barres comprimides	>= 2/3xLb
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer)
Valors de B:
+---------------------------------------------------+
¦     Tipus d'ancoratge     ¦ Tracció ¦ Compressió  ¦
¦---------------------------¦---------¦-------------¦
¦     Prolongació recta     ¦    1    ¦      1      ¦
¦  Patilla, ganxo, ganxo U  ¦  0,7(*) ¦      1      ¦
¦ Barra transversal soldada ¦   0,7   ¦     0,7     ¦
+---------------------------------------------------+
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(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1.
Llargaria de solapament	Ls >= axLb neta
Valors d'a:
+----------------------------------------------------------+
¦Distància     ¦ Percentatge de barres    ¦ Per a barres   ¦
¦entre els dos ¦ cavalcades que treballen ¦ que treballen  ¦
¦empalmaments  ¦ a tracció en relació a   ¦ a compressió:  ¦
¦més pròxims:  ¦ la secció total d'acer:  ¦                ¦
¦--------------¦--------------------------¦----------------¦
¦              ¦  20   25   33   50  >50  ¦                ¦
¦--------------¦--------------------------¦----------------¦
¦   <= 10 D    ¦ 1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  ¦      1,0       ¦
¦    > 10 D    ¦ 1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  ¦      1,0       ¦
+----------------------------------------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge i solapa	-0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm)
+ 0,10 L (<=50 mm)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la
UNE 36-831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas
que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.
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.
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.
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 66.6 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.
Distància lliure entre barres d'armadures principals	>= D màxim
>= 1,25 granulat màxim
>= 20 mm
Distàcia entre centres de barres empalmades,
segons direcció de l'armadura	>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre barres empalmades per solapa	<= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa	<= 4 D
>= D màxim
>= 20 mm
>= 1,25 granulat màxim
Secció de l'armadura transversal (At):	At >= Dmàx
(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran)
MALLA ELECTROSOLDADA:
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim	>= 15 D
>= 20 cm
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
- Ha de complir com a mínim	>= 15 D
>= 20 cm
PILONS:
Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la
seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i al formigonar.
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i
per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó.
Les barres transversals poden ser en forma d'hèlix o amb estreps independents.
Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. Les posicions dels
solapaments han de ser alternades d'un estrep al següent.
Un cop enderrocat el cap de piló l'armadura ha de sobresortir, com a mínim, 50 cm o un diàmetre del
piló.
Diàmetre barres longitudinals	>= 12 mm
Diàmetre barres transversals	>= 6 mm
Llargària de les barres longitudinals	> 9 Dp + 1 Dp
> 600 cm + 50 cm
(Dp = diàmetre del piló)
Separació de l'armadura als paraments	>= 4 cm
Separació de barres horitzontals o pas d'hèlix	<= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Distància entre estreps	<= 10% de l'especificada
- Llargària d'armadures	<= 10% de l'especificada
- Llargària d'ancoratge	± 10% de l'especificada
PANTALLES:
Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la
seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i formigonament.
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i
per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó.
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Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades).
Les barres horitzontals han d'estar col.locades a la part interior de la gàbia, respecte a les
barres verticals.
Separació de la gàbia al fons de l'excavació	>= 20 cm
Separació de l'armadura als paraments	>= 7 cm
Separació entre rigiditzadors verticals	<= 1,5 m
Separació entre rigiditzadors horitzontals	<= 2,5 m
Quantitat de separadors	1/2 m2 de pantalla
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge	<= 10% de l'especificada
- Llargària de la solapa	<= 10% de l'especificada
- Posició de les armadures	Nul.la
SOSTRES RETICULARS:
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE
Diàmetre de l'armadura principal (d: cantell)	<= 0,1 d
Distància entre les barres i les peces resistents d'entrebigat	>= 0,5 D
>= 1 cm
Distància entre els estreps i el suport (d: cantell)	<= 0,5 d
Distància entre estreps en l'àbac (d: cantell)	<= 0,75 d
Distància entre estreps en el nervi perimetral (d: cantell)	<= 0,5 d
LLOSES:
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un
mandrí.
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.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
PANTALLES:
Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una subjecció de
seguretat en previsió del trencament dels ganxos d'elevació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams
i empalmaments.
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
PILONS:
* NTE-CPI/1977 "Norma Tecnológica de la Edificación. Pilotes in situ."
PANTALLES:
* NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. Pantallas."

E325 FORMIGONAMENT DE MURS DE CONTENCIÓ

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot.
S'han considerat formigons amb les característiques següents:
- Resistència: En massa H-20, armats o pretesats H-25
- Consistència: Plàstica, tova i fluida
- Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Formigonamet de fonaments
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Lloses de fonaments
- Riostres i basaments
- Enceps
- Formigonament d'estructures
- Pilars
- Bigues
- Murs
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- Llindes
- Cèrcols
- Estreps
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
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 D.T.
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
D.F.
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.
Resistència característica estimada
als 28 dies (Fest)	>= 0,9x(Fck)
- Formigó en massa	>= 0,9x20 N/mm2
- Formigó armat o pretensat	>= 0,9x25 N/mm2
Gruix màxim de la tongada:
+----------------------+
¦Consistència ¦ Gruix  ¦
¦             ¦ (cm)   ¦
¦-------------¦--------¦
¦    Seca     ¦<= 15   ¦
¦  Plàstica   ¦<= 25   ¦
¦    Tova     ¦<= 30   ¦
+----------------------+
Assentament en el con d'Abrams:
+---------------------------+
¦Consistència ¦Assentament  ¦
¦             ¦  (cm)       ¦
¦-------------¦-------------¦
¦  Plàstica   ¦  3 - 5      ¦
¦    Tova     ¦  6 - 9      ¦
¦   Fluida    ¦ 10 - 15     ¦
+---------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Consistència:
- Plàstica	± 1 cm
- Tova	± 1 cm
- Fluida	± 2 cm
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la
UNE 36-831.
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 D.F.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat	< 2% de la dimensió
en la direcció considerada
-	± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja	+ 20 mm
- 50 mm
- Cara superior del fonament	+ 20 mm
- 50 mm
- Gruix del formigó de neteja	- 30 mm
- Dimensions en planta	- 20 mm
- Fonaments encofrats	+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m	+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m	+ 120 mm
- D > 2,5 m	+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos	+ 5%(<= 120 mm)
- 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm	+ 10 mm
- 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm	+ 12 mm
- 10 mm
- 100 cm < D	+ 24 mm
- 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja	± 16 mm/2 m
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- Cara superior del fonament	± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)	± 16 mm/2 m
MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Distància entre junts	± 200 mm
- Amplària dels junts	± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur):
- H <= 6 m:
- Extradòs	± 30 mm
- Intradòs	± 20 mm
- H > 6 m:
- Extradòs	± 40 mm
- Intradòs	± 24 mm
- Gruix (e):
- e <= 50 cm	+ 16 mm
- 10 mm
- e > 50 cm	+ 20 mm
- 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny	+ 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies
planes intradòs o extradòs	± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior
de l'intradòs, en murs vistos	± 12 mm
- Acabat de la cara superior de
l'alçat en murs vistos	± 12 mm/3 m
RECALÇATS:
El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a garantir
la transmissió correcta de les càrregues.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Horitzontalitat	± 5 mm/m
<= 15 mm
- Dimensions	± 100 mm
- Replanteig de les cotes	± 50 mm
- Desplom de cares laterals	± 1%
TRAVES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja	+ 20 mm
- 50 mm
- Cara superior del fonament	+ 20 mm
- 50 mm
- Gruix del formigó de neteja	- 30 mm
- Dimensions en planta	- 20 mm
- Fonaments encofrats	+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m	+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m	+ 120 mm
- D > 2,5 m	+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos	+ 5%(<= 120 mm)
- 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm	+ 10 mm
- 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm	+ 12 mm
- 10 mm
- 100 cm < D	+ 24 mm
- 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja	± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament	± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)	± 16 mm/2 m
LLOSES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Horitzontalitat	± 5 mm/m
<= 15 mm
- Nivells	± 20 mm
- Dimensions en planta de l'element	± 30 mm
ENCEPS:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
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- Horitzontalitat	± 5 mm/m
<= 15 mm
- Aplomat	± 10 mm
- Desviació en planta, del centre de gravetat	< 2% de la dimensió
en la direcció considerada
-	± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja	+ 20 mm
- 50 mm
- Cara superior del fonament	+ 20 mm
- 50 mm
- Gruix del formigó de neteja	- 30 mm
- Dimensions en planta	- 20 mm
- Fonaments encofrats	+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m	+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m	+ 120 mm
- D > 2,5 m	+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos	+ 5%(<= 120 mm)
- 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm	+ 10 mm
- 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm	+ 12 mm
- 10 mm
- 100 cm < D	+ 24 mm
- 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja	± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament	± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)	± 16 mm/2 m
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
- Verticalitat (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m	± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m	± 4H
± 50 mm
- H >= 30 m	± 5H/3
± 150 mm
- Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m	± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m	± 2H
± 24 mm
- H >= 30 m	± 4H/5
± 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces	± 24 mm
- Junts	± 16 mm
- 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 10 de la norma EHE.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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 es fa l'abocada 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 de >= 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 D.F. 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 s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les
armadures (si s'escau) i demés elements ja col.locats.
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig prèviament
al formigonament.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que
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la D.F. 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 inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.
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 D.F.
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 D.F. abans del formigonament 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.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
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 fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides
les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o
filtracions agressives
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de
l'element.
MURS DE CONTENCIÓ:
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
RECALÇATS:
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les separacions
entre elles especificades en la D.T.
LLOSES:
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
ENCEPS:
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions.
ESTREPS:
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros
parcialment vist, però no després.
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
ENCEPS:
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados."

E32B ARMAT DE MURS DE CONTENCIÓ

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt
de barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat.
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Lloses de fonaments
- Riostres i basaments
- Pilons
- Enceps
- Pantalles
- Pilars
- Murs estructurals
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
- Estreps
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- Armadures de reforç
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la D.T.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies perjudicials.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F.
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.
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal.lació
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats
per la D.F.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.
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 han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per
soldadura.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col.locar una malla de repartiment en
mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas
d'elements que hagin de quedar soterrats.
La D.F. 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
Distància lliure armadura - parament	>= D màxim
>= 0,80 granulat màxim
Recobriment en peces formigonades contra el terreny	>= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament	>= 2 D
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona:
- Lb=MxDxD	>= Fyk x D / 20
>= 15 cm
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient:
- Lb=1,4xMxDxD	>= Fyk x D / 14
(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm)
Valors de M:
+------------------------------+
¦ Formigó ¦  B 400  ¦  B 500   ¦
¦---------¦---------¦----------¦
¦  H-25   ¦   12    ¦   15     ¦
¦  H-30   ¦   10    ¦   13     ¦
¦  H-35   ¦    9    ¦   12     ¦
¦  H-40   ¦    8    ¦   11     ¦
¦  H-45   ¦    7    ¦   10     ¦
¦  H-50   ¦    7    ¦   10     ¦
+------------------------------+
Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real):
>= 10 D
>= 15cm
- Barres traccionades	>= 1/3xLb
- Barres comprimides	>= 2/3xLb
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer)
Valors de B:
+---------------------------------------------------+
¦     Tipus d'ancoratge     ¦ Tracció ¦ Compressió  ¦
¦---------------------------¦---------¦-------------¦
¦     Prolongació recta     ¦    1    ¦      1      ¦
¦  Patilla, ganxo, ganxo U  ¦  0,7(*) ¦      1      ¦
¦ Barra transversal soldada ¦   0,7   ¦     0,7     ¦
+---------------------------------------------------+
(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1.
Llargaria de solapament	Ls >= axLb neta
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Valors d'a:
+----------------------------------------------------------+
¦Distància     ¦ Percentatge de barres    ¦ Per a barres   ¦
¦entre els dos ¦ cavalcades que treballen ¦ que treballen  ¦
¦empalmaments  ¦ a tracció en relació a   ¦ a compressió:  ¦
¦més pròxims:  ¦ la secció total d'acer:  ¦                ¦
¦--------------¦--------------------------¦----------------¦
¦              ¦  20   25   33   50  >50  ¦                ¦
¦--------------¦--------------------------¦----------------¦
¦   <= 10 D    ¦ 1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  ¦      1,0       ¦
¦    > 10 D    ¦ 1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  ¦      1,0       ¦
+----------------------------------------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge i solapa	-0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm)
+ 0,10 L (<=50 mm)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la
UNE 36-831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas
que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.
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.
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.
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 66.6 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.
Distància lliure entre barres d'armadures principals	>= D màxim
>= 1,25 granulat màxim
>= 20 mm
Distàcia entre centres de barres empalmades,
segons direcció de l'armadura	>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre barres empalmades per solapa	<= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa	<= 4 D
>= D màxim
>= 20 mm
>= 1,25 granulat màxim
Secció de l'armadura transversal (At):	At >= Dmàx
(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran)
MALLA ELECTROSOLDADA:
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim	>= 15 D
>= 20 cm
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
- Ha de complir com a mínim	>= 15 D
>= 20 cm
PILONS:
Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la
seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i al formigonar.
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i
per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó.
Les barres transversals poden ser en forma d'hèlix o amb estreps independents.
Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. Les posicions dels
solapaments han de ser alternades d'un estrep al següent.
Un cop enderrocat el cap de piló l'armadura ha de sobresortir, com a mínim, 50 cm o un diàmetre del
piló.
Diàmetre barres longitudinals	>= 12 mm
Diàmetre barres transversals	>= 6 mm
Llargària de les barres longitudinals	> 9 Dp + 1 Dp
> 600 cm + 50 cm
(Dp = diàmetre del piló)
Separació de l'armadura als paraments	>= 4 cm
Separació de barres horitzontals o pas d'hèlix	<= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Distància entre estreps	<= 10% de l'especificada
- Llargària d'armadures	<= 10% de l'especificada
- Llargària d'ancoratge	± 10% de l'especificada
PANTALLES:
Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la
seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i formigonament.
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i
per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó.
Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades).
Les barres horitzontals han d'estar col.locades a la part interior de la gàbia, respecte a les
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barres verticals.
Separació de la gàbia al fons de l'excavació	>= 20 cm
Separació de l'armadura als paraments	>= 7 cm
Separació entre rigiditzadors verticals	<= 1,5 m
Separació entre rigiditzadors horitzontals	<= 2,5 m
Quantitat de separadors	1/2 m2 de pantalla
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge	<= 10% de l'especificada
- Llargària de la solapa	<= 10% de l'especificada
- Posició de les armadures	Nul.la
SOSTRES RETICULARS:
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE
Diàmetre de l'armadura principal (d: cantell)	<= 0,1 d
Distància entre les barres i les peces resistents d'entrebigat	>= 0,5 D
>= 1 cm
Distància entre els estreps i el suport (d: cantell)	<= 0,5 d
Distància entre estreps en l'àbac (d: cantell)	<= 0,75 d
Distància entre estreps en el nervi perimetral (d: cantell)	<= 0,5 d
LLOSES:
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un
mandrí.
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.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
PANTALLES:
Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una subjecció de
seguretat en previsió del trencament dels ganxos d'elevació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams
i empalmaments.
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
PILONS:
* NTE-CPI/1977 "Norma Tecnológica de la Edificación. Pilotes in situ."
PANTALLES:
* NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. Pantallas."

E32D ENCOFRAT PER A MURS DE CONTENCIÓ

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl.lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar el
formigó vist o per a revestir.
S'han considerat els encofrats per als elements següents:
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Enceps
- Riostres i basaments
- Lloses de fonaments o estructures
- Pilars
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres nervats unidireccionals
- Sostres nervats reticulars
- Membranes i voltes
- Estreps
- Zones localitzades d'estructures (caixetins d'ancoratge, canals d'ubicació de junts, daus de
recolzament, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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- 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 arriostrament
- 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, un cop la peça estructural
estigui en disposició de suportar els esforços
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
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 estátiques 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.
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi
regalims. La D.F. 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.
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilizar vernissos
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.
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 D.F. l'aprovació per escrit de
l'encofrat.
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.
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.
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 D.F.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest intèrval 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 D.F. 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 i 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 D.F.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras
del parament.
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 durant el formigonament.
Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat.
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 pel formigonament:
+----------------------------------------------------------------------+
¦             ¦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        ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -      ¦± 20 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 %   ¦± 2 mm  ¦     -           ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦     -           ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦     -           ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -      ¦   -    ¦     -           ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm   ¦± 2 %   ¦  ± 30 mm/m      ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm   ¦        ¦                 ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -      ¦   -    ¦     -           ¦
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¦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.
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.
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 D.F. 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, 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.
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.
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 milèssima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes 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
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
CRITERI GENERAL:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels
elements utilitzats.
La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduïr de la superfície total del sostre o
llosa d'acord amb els criteris següents:
- Forats d'1 m2 com a màxim	no es dedueixen
- Forats de més d'1,00 m2	Es dedueix el 100%
S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels
forats.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
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esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
SOSTRES NERVATS:
EFHE Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos
prefabricados (EFHE)
ENCEPS:
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados."

E3C5 FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot.
S'han considerat formigons amb les característiques següents:
- Resistència: En massa H-20, armats o pretesats H-25
- Consistència: Plàstica, tova i fluida
- Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Formigonamet de fonaments
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Lloses de fonaments
- Riostres i basaments
- Enceps
- Formigonament d'estructures
- Pilars
- Bigues
- Murs
- Llindes
- Cèrcols
- Estreps
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
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 D.T.
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
D.F.
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.
Resistència característica estimada
als 28 dies (Fest)	>= 0,9x(Fck)
- Formigó en massa	>= 0,9x20 N/mm2
- Formigó armat o pretensat	>= 0,9x25 N/mm2
Gruix màxim de la tongada:
+----------------------+
¦Consistència ¦ Gruix  ¦
¦             ¦ (cm)   ¦
¦-------------¦--------¦
¦    Seca     ¦<= 15   ¦
¦  Plàstica   ¦<= 25   ¦
¦    Tova     ¦<= 30   ¦
+----------------------+
Assentament en el con d'Abrams:
+---------------------------+
¦Consistència ¦Assentament  ¦
¦             ¦  (cm)       ¦
¦-------------¦-------------¦
¦  Plàstica   ¦  3 - 5      ¦
¦    Tova     ¦  6 - 9      ¦
¦   Fluida    ¦ 10 - 15     ¦
+---------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Consistència:
- Plàstica	± 1 cm
- Tova	± 1 cm
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- Fluida	± 2 cm
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la
UNE 36-831.
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 D.F.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat	< 2% de la dimensió
en la direcció considerada
-	± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja	+ 20 mm
- 50 mm
- Cara superior del fonament	+ 20 mm
- 50 mm
- Gruix del formigó de neteja	- 30 mm
- Dimensions en planta	- 20 mm
- Fonaments encofrats	+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m	+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m	+ 120 mm
- D > 2,5 m	+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos	+ 5%(<= 120 mm)
- 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm	+ 10 mm
- 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm	+ 12 mm
- 10 mm
- 100 cm < D	+ 24 mm
- 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja	± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament	± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)	± 16 mm/2 m
MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Distància entre junts	± 200 mm
- Amplària dels junts	± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur):
- H <= 6 m:
- Extradòs	± 30 mm
- Intradòs	± 20 mm
- H > 6 m:
- Extradòs	± 40 mm
- Intradòs	± 24 mm
- Gruix (e):
- e <= 50 cm	+ 16 mm
- 10 mm
- e > 50 cm	+ 20 mm
- 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny	+ 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies
planes intradòs o extradòs	± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior
de l'intradòs, en murs vistos	± 12 mm
- Acabat de la cara superior de
l'alçat en murs vistos	± 12 mm/3 m
RECALÇATS:
El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a garantir
la transmissió correcta de les càrregues.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Horitzontalitat	± 5 mm/m
<= 15 mm
- Dimensions	± 100 mm
- Replanteig de les cotes	± 50 mm
- Desplom de cares laterals	± 1%
TRAVES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja	+ 20 mm
- 50 mm
- Cara superior del fonament	+ 20 mm
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- 50 mm
- Gruix del formigó de neteja	- 30 mm
- Dimensions en planta	- 20 mm
- Fonaments encofrats	+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m	+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m	+ 120 mm
- D > 2,5 m	+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos	+ 5%(<= 120 mm)
- 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm	+ 10 mm
- 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm	+ 12 mm
- 10 mm
- 100 cm < D	+ 24 mm
- 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja	± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament	± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)	± 16 mm/2 m
LLOSES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Horitzontalitat	± 5 mm/m
<= 15 mm
- Nivells	± 20 mm
- Dimensions en planta de l'element	± 30 mm
ENCEPS:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Horitzontalitat	± 5 mm/m
<= 15 mm
- Aplomat	± 10 mm
- Desviació en planta, del centre de gravetat	< 2% de la dimensió
en la direcció considerada
-	± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja	+ 20 mm
- 50 mm
- Cara superior del fonament	+ 20 mm
- 50 mm
- Gruix del formigó de neteja	- 30 mm
- Dimensions en planta	- 20 mm
- Fonaments encofrats	+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m	+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m	+ 120 mm
- D > 2,5 m	+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos	+ 5%(<= 120 mm)
- 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm	+ 10 mm
- 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm	+ 12 mm
- 10 mm
- 100 cm < D	+ 24 mm
- 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja	± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament	± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)	± 16 mm/2 m
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
- Verticalitat (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m	± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m	± 4H
± 50 mm
- H >= 30 m	± 5H/3
± 150 mm
- Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m	± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m	± 2H
± 24 mm
- H >= 30 m	± 4H/5
± 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces	± 24 mm
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- Junts	± 16 mm
- 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 10 de la norma EHE.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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 es fa l'abocada 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 de >= 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 D.F. 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 s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les
armadures (si s'escau) i demés elements ja col.locats.
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig prèviament
al formigonament.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que
la D.F. 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 inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.
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 D.F.
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 D.F. abans del formigonament 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.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
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 fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides
les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o
filtracions agressives
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de
l'element.
MURS DE CONTENCIÓ:
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
RECALÇATS:
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les separacions
entre elles especificades en la D.T.
LLOSES:
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
ENCEPS:
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions.
ESTREPS:
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros
parcialment vist, però no després.
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
ENCEPS:
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados."

E3CB ARMADURES PER A LLOSES DE FONAMENTS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt
de barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat.
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Lloses de fonaments
- Riostres i basaments
- Pilons
- Enceps
- Pantalles
- Pilars
- Murs estructurals
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
- Estreps
- Armadures de reforç
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la D.T.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies perjudicials.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F.
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.
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal.lació
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats
per la D.F.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.
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 han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per
soldadura.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col.locar una malla de repartiment en
mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas
d'elements que hagin de quedar soterrats.
La D.F. 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
Distància lliure armadura - parament	>= D màxim
>= 0,80 granulat màxim
Recobriment en peces formigonades contra el terreny	>= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament	>= 2 D
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Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona:
- Lb=MxDxD	>= Fyk x D / 20
>= 15 cm
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient:
- Lb=1,4xMxDxD	>= Fyk x D / 14
(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm)
Valors de M:
+------------------------------+
¦ Formigó ¦  B 400  ¦  B 500   ¦
¦---------¦---------¦----------¦
¦  H-25   ¦   12    ¦   15     ¦
¦  H-30   ¦   10    ¦   13     ¦
¦  H-35   ¦    9    ¦   12     ¦
¦  H-40   ¦    8    ¦   11     ¦
¦  H-45   ¦    7    ¦   10     ¦
¦  H-50   ¦    7    ¦   10     ¦
+------------------------------+
Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real):
>= 10 D
>= 15cm
- Barres traccionades	>= 1/3xLb
- Barres comprimides	>= 2/3xLb
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer)
Valors de B:
+---------------------------------------------------+
¦     Tipus d'ancoratge     ¦ Tracció ¦ Compressió  ¦
¦---------------------------¦---------¦-------------¦
¦     Prolongació recta     ¦    1    ¦      1      ¦
¦  Patilla, ganxo, ganxo U  ¦  0,7(*) ¦      1      ¦
¦ Barra transversal soldada ¦   0,7   ¦     0,7     ¦
+---------------------------------------------------+
(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1.
Llargaria de solapament	Ls >= axLb neta
Valors d'a:
+----------------------------------------------------------+
¦Distància     ¦ Percentatge de barres    ¦ Per a barres   ¦
¦entre els dos ¦ cavalcades que treballen ¦ que treballen  ¦
¦empalmaments  ¦ a tracció en relació a   ¦ a compressió:  ¦
¦més pròxims:  ¦ la secció total d'acer:  ¦                ¦
¦--------------¦--------------------------¦----------------¦
¦              ¦  20   25   33   50  >50  ¦                ¦
¦--------------¦--------------------------¦----------------¦
¦   <= 10 D    ¦ 1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  ¦      1,0       ¦
¦    > 10 D    ¦ 1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  ¦      1,0       ¦
+----------------------------------------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge i solapa	-0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm)
+ 0,10 L (<=50 mm)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la
UNE 36-831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas
que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.
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.
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.
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 66.6 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.
Distància lliure entre barres d'armadures principals	>= D màxim
>= 1,25 granulat màxim
>= 20 mm
Distàcia entre centres de barres empalmades,
segons direcció de l'armadura	>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre barres empalmades per solapa	<= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa	<= 4 D
>= D màxim
>= 20 mm
>= 1,25 granulat màxim
Secció de l'armadura transversal (At):	At >= Dmàx
(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran)
MALLA ELECTROSOLDADA:
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim	>= 15 D
>= 20 cm
Llargària de la solapa en malles superposades:
- Separació entre elements solapats
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(longitudinal i transversal) > 10 D	1,7 Lb
- Separació entre elements solapats
(longitudinal i transversal) <= 10 D	2,4 Lb
- Ha de complir com a mínim	>= 15 D
>= 20 cm
PILONS:
Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la
seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i al formigonar.
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i
per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó.
Les barres transversals poden ser en forma d'hèlix o amb estreps independents.
Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. Les posicions dels
solapaments han de ser alternades d'un estrep al següent.
Un cop enderrocat el cap de piló l'armadura ha de sobresortir, com a mínim, 50 cm o un diàmetre del
piló.
Diàmetre barres longitudinals	>= 12 mm
Diàmetre barres transversals	>= 6 mm
Llargària de les barres longitudinals	> 9 Dp + 1 Dp
> 600 cm + 50 cm
(Dp = diàmetre del piló)
Separació de l'armadura als paraments	>= 4 cm
Separació de barres horitzontals o pas d'hèlix	<= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Distància entre estreps	<= 10% de l'especificada
- Llargària d'armadures	<= 10% de l'especificada
- Llargària d'ancoratge	± 10% de l'especificada
PANTALLES:
Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la
seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i formigonament.
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i
per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó.
Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades).
Les barres horitzontals han d'estar col.locades a la part interior de la gàbia, respecte a les
barres verticals.
Separació de la gàbia al fons de l'excavació	>= 20 cm
Separació de l'armadura als paraments	>= 7 cm
Separació entre rigiditzadors verticals	<= 1,5 m
Separació entre rigiditzadors horitzontals	<= 2,5 m
Quantitat de separadors	1/2 m2 de pantalla
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge	<= 10% de l'especificada
- Llargària de la solapa	<= 10% de l'especificada
- Posició de les armadures	Nul.la
SOSTRES RETICULARS:
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE
Diàmetre de l'armadura principal (d: cantell)	<= 0,1 d
Distància entre les barres i les peces resistents d'entrebigat	>= 0,5 D
>= 1 cm
Distància entre els estreps i el suport (d: cantell)	<= 0,5 d
Distància entre estreps en l'àbac (d: cantell)	<= 0,75 d
Distància entre estreps en el nervi perimetral (d: cantell)	<= 0,5 d
LLOSES:
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un
mandrí.
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.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
PANTALLES:
Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una subjecció de
seguretat en previsió del trencament dels ganxos d'elevació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams
i empalmaments.
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
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esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
PILONS:
* NTE-CPI/1977 "Norma Tecnológica de la Edificación. Pilotes in situ."
PANTALLES:
* NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. Pantallas."

E3Z1 CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó pobre al fons de les
rases o dels pous de fonamentació prèviament excavats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació
- Situació dels punts de referència dels nivells
- Abocada i estesa del formigó
- Execució dels junts
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de ser plana i anivellada.
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa.
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa	- 10 mm
+ 30 mm
- Nivell	± 20 mm
- Planor	± 20 mm/2 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant les
48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C.
El formigó s'ha de col.locar abans d'iniciar l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"

E441 PILARS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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
- Traves
- Encavallades
- Corretges
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b o
A/52b
- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangle d'acer A/42b o
A/52b
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les series rodó, quadrat o rectangle d'acer A/42b o
A/52b
- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer A/37b, A/42b o A/52b.
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
Acabat amb una capa de rovell natural, per acers tipus corten
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 nivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
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- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
La peça ha d'estar col.locada a la posició indicada a la D.T., amb les modificacions aprovades per
la D.F.
Les llindes i les traves han de quedar horitzontals.
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 D.T.
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.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar
cargols provisionals de muntatge.
Les unions entre trams d'encavallada s'han de situar en els nusos de la estructura.
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
- Fletxa (L=llum)	<= L/1500
<= 10 mm
- Aplomat:
- Pilars	<= H/1000
<= 25 mm
- Bigues (D=cantell)	<= D/250
- Tolerància total (suma de les toleràncies dels elements que
formen el conjunt estructural)	<= 15 mm
PILARS:
L'orientació del pilar ha de coincidir amb les indicacions de la D.T.
La unió entre els pilars s'ha de fer per mitjà de platines de connexió col.locades perpendicularment
respecte a l'eix del pilar i ha de complir les toleràncies d'aplomat fixades.
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó, no és necessari que es pinti. Si ha
d'estar algun temps a la intempèrie, s'ha de protegir amb beurada de ciment.
Si la unió del pilar d'arrencada i els fonaments o altre element estructural es fa per mitjà d'una
placa amb espàrrecs roscats, aquests han de ser més llargs de 80 cm; una vegada aplomat, nivellat i
centrat el pilar s'han d'immobilitzar les femelles amb punts de soldadura.
L'espai entre la placa i els fonaments s'ha de reblir amb morter pòrtland de dosificació 1:2, de
consistència fluida i granulometria <= 1/5 del gruix de junt.
Si els nusos son rígids han d'incorporar els trossos de jàssera corresponents fins al punt de
moments flectors nuls.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions de les plaques base dels pilars	± 2%
- Planor de les plaques base del pilar	± 0,2%
- Dimensions de rigiditzadors	± 0,2%
- Llargària dels trossos de jàssera incorporats (LJ):
- D'1 m de jàssera, com a màxim	± 2 mm
- D'1 a 3 m de jàssera	± 3 mm
ELEMENTS D'ANCORATGE:
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:
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que
compleixin les especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5.
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T., o en el seu defecte
l'indicat a la NBE EA-95, article 3.6.2.
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la
D.T. El diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols.
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
Hi ha d'haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol.
Una cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al gruix de
la unió més 1 mm, sense arribar a la superfície exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1
filet, com a mínim.
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim.
Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions en la direcció del seu
eix, s'han de bloquejar.
Toleràncies d'execució:
- Les toleràncies en la forma i dimensions dels cargols, de les femelles i de les volanderes han de
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ser les que s'estableixen en la norma NBE EA-95.
- Diàmetre dels cargols calibrats	- 0,00 mm
+ 0,15 mm
- Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència	± 1,0 mm
- Separació i alineació de forats:
- Diàmetre del forat 11 mm	± 1,0 mm
- Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm	± 1,5 mm
- Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm	± 2,0 mm
- Diàmetre del forat 25 o 28 mm	± 3,0 mm
COL.LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
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.
Les unions entre dues jàsseres han d'estar fetes per soldadura completa i han d'estar situades entre
1/4 i 1/8 de la llum amb una inclinació de 60°.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions dels cordons de soldadura:
- De 15 mm, com a màxim	± 0,5 mm
- De 16 a 50 mm	± 1,0 mm
- De 51 a 150 mm	± 2,0 mm
- De més de 150 mm	± 3,0 mm
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 D.F. abans d'iniciar els treballs en obra.
La D.F. 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 D.F. 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 disminuïda pels sistemes de muntatge 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.
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 D.F., 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 D.F. 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.
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 s'han de separar per a eliminar les rebaves.
La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible
la rectificació per coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el
definitiu.
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.
El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels
situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada.
COL.LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son:
- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible descobert
- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa, amb filferro elèctrode fusible nu
- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro elèctrode fusible
- Elèctric per resistència
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Per
temperatures < 0°C es necessita l'autorització de la D.F.
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i pintura, i s'ha de tenir
cura que quedin ben seques.
Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la
llargària de les mateixes, han de ser els indicats a la D.T., d'acord amb la norma NBE EA-95.
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.
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb la NBE EA-95, per operaris qualificats per a fer
el tipus de soldadura segons la UNE_EN 287-1.
Les condicions d'execució, disposició i ordre a realitzar les soldadures han de ser les establertes
als articles corresponents de la NBE EA-95.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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ACER A/42 B PER A PLATINA EN PERFILS LAMINATS, DE 5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB ADHESIU DE RESINES
EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS:
m2 de superfície col·locada segons les especificacions de la D.T.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls
ALTRES PERFILS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

E442 ELEMENTS D'ANCORATGE

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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
- Traves
- Encavallades
- Corretges
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b o
A/52b
- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangle d'acer A/42b o
A/52b
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les series rodó, quadrat o rectangle d'acer A/42b o
A/52b
- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer A/37b, A/42b o A/52b.
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
Acabat amb una capa de rovell natural, per acers tipus corten
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 nivellació 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 D.T., amb les modificacions aprovades per
la D.F.
Les llindes i les traves han de quedar horitzontals.
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 D.T.
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.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar
cargols provisionals de muntatge.
Les unions entre trams d'encavallada s'han de situar en els nusos de la estructura.
Toleràncies d'execució:
- Llargària de l'element:
- D'1 m, com a màxim	± 2 mm
- D'1 a 3 m	± 3 mm
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- De 3 a 6 m	± 4 mm
- De 6 a 10 m	± 5 mm
- De 10 a 15 m	± 6 mm
- Fletxa (L=llum)	<= L/1500
<= 10 mm
- Aplomat:
- Pilars	<= H/1000
<= 25 mm
- Bigues (D=cantell)	<= D/250
- Tolerància total (suma de les toleràncies dels elements que
formen el conjunt estructural)	<= 15 mm
PILARS:
L'orientació del pilar ha de coincidir amb les indicacions de la D.T.
La unió entre els pilars s'ha de fer per mitjà de platines de connexió col.locades perpendicularment
respecte a l'eix del pilar i ha de complir les toleràncies d'aplomat fixades.
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó, no és necessari que es pinti. Si ha
d'estar algun temps a la intempèrie, s'ha de protegir amb beurada de ciment.
Si la unió del pilar d'arrencada i els fonaments o altre element estructural es fa per mitjà d'una
placa amb espàrrecs roscats, aquests han de ser més llargs de 80 cm; una vegada aplomat, nivellat i
centrat el pilar s'han d'immobilitzar les femelles amb punts de soldadura.
L'espai entre la placa i els fonaments s'ha de reblir amb morter pòrtland de dosificació 1:2, de
consistència fluida i granulometria <= 1/5 del gruix de junt.
Si els nusos son rígids han d'incorporar els trossos de jàssera corresponents fins al punt de
moments flectors nuls.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions de les plaques base dels pilars	± 2%
- Planor de les plaques base del pilar	± 0,2%
- Dimensions de rigiditzadors	± 0,2%
- Llargària dels trossos de jàssera incorporats (LJ):
- D'1 m de jàssera, com a màxim	± 2 mm
- D'1 a 3 m de jàssera	± 3 mm
ELEMENTS D'ANCORATGE:
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:
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que
compleixin les especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5.
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T., o en el seu defecte
l'indicat a la NBE EA-95, article 3.6.2.
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la
D.T. El diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols.
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
Hi ha d'haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol.
Una cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al gruix de
la unió més 1 mm, sense arribar a la superfície exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1
filet, com a mínim.
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim.
Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions en la direcció del seu
eix, s'han de bloquejar.
Toleràncies d'execució:
- Les toleràncies en la forma i dimensions dels cargols, de les femelles i de les volanderes han de
ser les que s'estableixen en la norma NBE EA-95.
- Diàmetre dels cargols calibrats	- 0,00 mm
+ 0,15 mm
- Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència	± 1,0 mm
- Separació i alineació de forats:
- Diàmetre del forat 11 mm	± 1,0 mm
- Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm	± 1,5 mm
- Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm	± 2,0 mm
- Diàmetre del forat 25 o 28 mm	± 3,0 mm
COL.LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
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.
Les unions entre dues jàsseres han d'estar fetes per soldadura completa i han d'estar situades entre
1/4 i 1/8 de la llum amb una inclinació de 60°.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions dels cordons de soldadura:
- De 15 mm, com a màxim	± 0,5 mm
- De 16 a 50 mm	± 1,0 mm
- De 51 a 150 mm	± 2,0 mm
- De més de 150 mm	± 3,0 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser aprovats
per la D.F. abans d'iniciar els treballs en obra.
La D.F. 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 D.F. 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 disminuïda pels sistemes de muntatge 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.
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 D.F., 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 D.F. 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.
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 s'han de separar per a eliminar les rebaves.
La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible
la rectificació per coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el
definitiu.
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.
El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels
situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada.
COL.LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son:
- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible descobert
- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa, amb filferro elèctrode fusible nu
- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro elèctrode fusible
- Elèctric per resistència
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Per
temperatures < 0°C es necessita l'autorització de la D.F.
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i pintura, i s'ha de tenir
cura que quedin ben seques.
Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la
llargària de les mateixes, han de ser els indicats a la D.T., d'acord amb la norma NBE EA-95.
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.
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb la NBE EA-95, per operaris qualificats per a fer
el tipus de soldadura segons la UNE_EN 287-1.
Les condicions d'execució, disposició i ordre a realitzar les soldadures han de ser les establertes
als articles corresponents de la NBE EA-95.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ACER A/42 B PER A PLATINA EN PERFILS LAMINATS, DE 5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB ADHESIU DE RESINES
EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS:
m2 de superfície col·locada segons les especificacions de la D.T.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls
ALTRES PERFILS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

E447 LLINDES

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o formant
peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Pilars
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- Elements d'ancoratge
- Bigues
- Biguetes
- Llindes
- Traves
- Encavallades
- Corretges
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b o
A/52b
- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangle d'acer A/42b o
A/52b
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les series rodó, quadrat o rectangle d'acer A/42b o
A/52b
- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer A/37b, A/42b o A/52b.
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
Acabat amb una capa de rovell natural, per acers tipus corten
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 nivellació 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 D.T., amb les modificacions aprovades per
la D.F.
Les llindes i les traves han de quedar horitzontals.
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 D.T.
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.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar
cargols provisionals de muntatge.
Les unions entre trams d'encavallada s'han de situar en els nusos de la estructura.
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
- Fletxa (L=llum)	<= L/1500
<= 10 mm
- Aplomat:
- Pilars	<= H/1000
<= 25 mm
- Bigues (D=cantell)	<= D/250
- Tolerància total (suma de les toleràncies dels elements que
formen el conjunt estructural)	<= 15 mm
PILARS:
L'orientació del pilar ha de coincidir amb les indicacions de la D.T.
La unió entre els pilars s'ha de fer per mitjà de platines de connexió col.locades perpendicularment
respecte a l'eix del pilar i ha de complir les toleràncies d'aplomat fixades.
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó, no és necessari que es pinti. Si ha
d'estar algun temps a la intempèrie, s'ha de protegir amb beurada de ciment.
Si la unió del pilar d'arrencada i els fonaments o altre element estructural es fa per mitjà d'una
placa amb espàrrecs roscats, aquests han de ser més llargs de 80 cm; una vegada aplomat, nivellat i
centrat el pilar s'han d'immobilitzar les femelles amb punts de soldadura.
L'espai entre la placa i els fonaments s'ha de reblir amb morter pòrtland de dosificació 1:2, de
consistència fluida i granulometria <= 1/5 del gruix de junt.
Si els nusos son rígids han d'incorporar els trossos de jàssera corresponents fins al punt de
moments flectors nuls.
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Toleràncies d'execució:
- Dimensions de les plaques base dels pilars	± 2%
- Planor de les plaques base del pilar	± 0,2%
- Dimensions de rigiditzadors	± 0,2%
- Llargària dels trossos de jàssera incorporats (LJ):
- D'1 m de jàssera, com a màxim	± 2 mm
- D'1 a 3 m de jàssera	± 3 mm
ELEMENTS D'ANCORATGE:
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:
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que
compleixin les especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5.
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T., o en el seu defecte
l'indicat a la NBE EA-95, article 3.6.2.
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la
D.T. El diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols.
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
Hi ha d'haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol.
Una cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al gruix de
la unió més 1 mm, sense arribar a la superfície exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1
filet, com a mínim.
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim.
Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions en la direcció del seu
eix, s'han de bloquejar.
Toleràncies d'execució:
- Les toleràncies en la forma i dimensions dels cargols, de les femelles i de les volanderes han de
ser les que s'estableixen en la norma NBE EA-95.
- Diàmetre dels cargols calibrats	- 0,00 mm
+ 0,15 mm
- Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència	± 1,0 mm
- Separació i alineació de forats:
- Diàmetre del forat 11 mm	± 1,0 mm
- Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm	± 1,5 mm
- Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm	± 2,0 mm
- Diàmetre del forat 25 o 28 mm	± 3,0 mm
COL.LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
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.
Les unions entre dues jàsseres han d'estar fetes per soldadura completa i han d'estar situades entre
1/4 i 1/8 de la llum amb una inclinació de 60°.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions dels cordons de soldadura:
- De 15 mm, com a màxim	± 0,5 mm
- De 16 a 50 mm	± 1,0 mm
- De 51 a 150 mm	± 2,0 mm
- De més de 150 mm	± 3,0 mm
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 D.F. abans d'iniciar els treballs en obra.
La D.F. 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 D.F. 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 disminuïda pels sistemes de muntatge 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.
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 D.F., 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 D.F. i abans del muntatge.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
COL.LOCACIÓ AMB CARGOLS:
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Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica.
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 s'han de separar per a eliminar les rebaves.
La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible
la rectificació per coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el
definitiu.
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.
El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels
situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada.
COL.LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son:
- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible descobert
- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa, amb filferro elèctrode fusible nu
- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro elèctrode fusible
- Elèctric per resistència
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Per
temperatures < 0°C es necessita l'autorització de la D.F.
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i pintura, i s'ha de tenir
cura que quedin ben seques.
Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la
llargària de les mateixes, han de ser els indicats a la D.T., d'acord amb la norma NBE EA-95.
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.
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb la NBE EA-95, per operaris qualificats per a fer
el tipus de soldadura segons la UNE_EN 287-1.
Les condicions d'execució, disposició i ordre a realitzar les soldadures han de ser les establertes
als articles corresponents de la NBE EA-95.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ACER A/42 B PER A PLATINA EN PERFILS LAMINATS, DE 5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB ADHESIU DE RESINES
EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS:
m2 de superfície col·locada segons les especificacions de la D.T.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls
ALTRES PERFILS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

E44Z ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'ACER

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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
- Traves
- Encavallades
- Corretges
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les series IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer A/42b o
A/52b
- Perfils d'acer laminat en calent de les series L, LD, T, rodó, quadrat o rectangle d'acer A/42b o
A/52b
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les series rodó, quadrat o rectangle d'acer A/42b o
A/52b
- Perfils conformats en fred, de les series L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer A/37b, A/42b o A/52b.
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
Acabat amb una capa de rovell natural, per acers tipus corten
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
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- 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 nivellació 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 D.T., amb les modificacions aprovades per
la D.F.
Les llindes i les traves han de quedar horitzontals.
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 D.T.
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.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a disposar
cargols provisionals de muntatge.
Les unions entre trams d'encavallada s'han de situar en els nusos de la estructura.
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
- Fletxa (L=llum)	<= L/1500
<= 10 mm
- Aplomat:
- Pilars	<= H/1000
<= 25 mm
- Bigues (D=cantell)	<= D/250
- Tolerància total (suma de les toleràncies dels elements que
formen el conjunt estructural)	<= 15 mm
PILARS:
L'orientació del pilar ha de coincidir amb les indicacions de la D.T.
La unió entre els pilars s'ha de fer per mitjà de platines de connexió col.locades perpendicularment
respecte a l'eix del pilar i ha de complir les toleràncies d'aplomat fixades.
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó, no és necessari que es pinti. Si ha
d'estar algun temps a la intempèrie, s'ha de protegir amb beurada de ciment.
Si la unió del pilar d'arrencada i els fonaments o altre element estructural es fa per mitjà d'una
placa amb espàrrecs roscats, aquests han de ser més llargs de 80 cm; una vegada aplomat, nivellat i
centrat el pilar s'han d'immobilitzar les femelles amb punts de soldadura.
L'espai entre la placa i els fonaments s'ha de reblir amb morter pòrtland de dosificació 1:2, de
consistència fluida i granulometria <= 1/5 del gruix de junt.
Si els nusos son rígids han d'incorporar els trossos de jàssera corresponents fins al punt de
moments flectors nuls.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions de les plaques base dels pilars	± 2%
- Planor de les plaques base del pilar	± 0,2%
- Dimensions de rigiditzadors	± 0,2%
- Llargària dels trossos de jàssera incorporats (LJ):
- D'1 m de jàssera, com a màxim	± 2 mm
- D'1 a 3 m de jàssera	± 3 mm
ELEMENTS D'ANCORATGE:
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:
Els cargols que es poden utilitzar son els ordinaris, els calibrats i els d'alta resistència, que
compleixin les especificacions de la norma NBE EA-95, part 2.5.
El moment torsor de collat dels cargols ha de ser l'especificat a la D.T., o en el seu defecte
l'indicat a la NBE EA-95, article 3.6.2.
La disposició dels forats a les peces, i el diàmetre dels mateixos, han de ser els indicats a la
D.T. El diàmetre dels forats ha de ser entre 1 i 2 mm mes gran que el diàmetre nominal dels cargols.
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
Hi ha d'haver una volandera sota la femella i la cabota del cargol.
Una cop roscada la femella, la llargària de l'espiga no roscada ha de ser major o igual al gruix de
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la unió més 1 mm, sense arribar a la superfície exterior de la volandera i quedant dins de la unió 1
filet, com a mínim.
La part roscada de l'espiga del cargol ha de sobresortir de la femella un filet com a mínim.
Les femelles de tipus ordinari o calibrat, de cargols sotmesos a traccions en la direcció del seu
eix, s'han de bloquejar.
Toleràncies d'execució:
- Les toleràncies en la forma i dimensions dels cargols, de les femelles i de les volanderes han de
ser les que s'estableixen en la norma NBE EA-95.
- Diàmetre dels cargols calibrats	- 0,00 mm
+ 0,15 mm
- Diàmetre dels cargols ordinaris i d'alta resistència	± 1,0 mm
- Separació i alineació de forats:
- Diàmetre del forat 11 mm	± 1,0 mm
- Diàmetre del forat 13 o 15 o 17 mm	± 1,5 mm
- Diàmetre del forat 19 o 21 o 23 mm	± 2,0 mm
- Diàmetre del forat 25 o 28 mm	± 3,0 mm
COL.LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
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.
Les unions entre dues jàsseres han d'estar fetes per soldadura completa i han d'estar situades entre
1/4 i 1/8 de la llum amb una inclinació de 60°.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions dels cordons de soldadura:
- De 15 mm, com a màxim	± 0,5 mm
- De 16 a 50 mm	± 1,0 mm
- De 51 a 150 mm	± 2,0 mm
- De més de 150 mm	± 3,0 mm
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 D.F. abans d'iniciar els treballs en obra.
La D.F. 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 D.F. 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 disminuïda pels sistemes de muntatge 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.
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 D.F., 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 D.F. 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.
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 s'han de separar per a eliminar les rebaves.
La perforació s'ha de realitzar a diàmetre definitiu, excepte en els forats en que sigui previsible
la rectificació per coincidència, els quals s'han de fer amb un diàmetre 1 mm menor que el
definitiu.
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.
El cargols d'una unió s'han d'apretar inicialment al 80% del moment torsor final, començant pels
situats al centre, i s'han d'acabar d'apretar en una segona pasada.
COL.LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades son:
- Elèctric manual, per arc descobert, amb elèctrode fusible descobert
- Elèctric semiautomàtic o automàtic, per arc en atmosfera gasosa, amb filferro elèctrode fusible nu
- Elèctric automàtic, per arc submergit, amb filferro elèctrode fusible
- Elèctric per resistència
Les soldadures s'han de fer protegides de la pluja i el vent, i a una temperatura > 0°C. Per
temperatures < 0°C es necessita l'autorització de la D.F.
Abans de soldar s'han de netejar les superfícies per unir de greix, òxids i pintura, i s'ha de tenir
cura que quedin ben seques.
Les dimensions dels bisells de preparació dels cantells i la gola de les soldadures, així com la
llargària de les mateixes, han de ser els indicats a la D.T., d'acord amb la norma NBE EA-95.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
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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.
Totes les soldadures han d'estar fetes d'acord amb la NBE EA-95, per operaris qualificats per a fer
el tipus de soldadura segons la UNE_EN 287-1.
Les condicions d'execució, disposició i ordre a realitzar les soldadures han de ser les establertes
als articles corresponents de la NBE EA-95.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ACER A/42 B PER A PLATINA EN PERFILS LAMINATS, DE 5 MM DE GRUIX, COL·LOCAT AMB ADHESIU DE RESINES
EPOXI SENSE DISSOLVENTS, DE DOS COMPONENTS:
m2 de superfície col·locada segons les especificacions de la D.T.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls
ALTRES PERFILS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE EA-95 "Estructuras de acero en edificación"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).

E452 FORMIGONAT DE MURS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot.
S'han considerat formigons amb les característiques següents:
- Resistència: En massa H-20, armats o pretesats H-25
- Consistència: Plàstica, tova i fluida
- Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Formigonamet de fonaments
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Lloses de fonaments
- Riostres i basaments
- Enceps
- Formigonament d'estructures
- Pilars
- Bigues
- Murs
- Llindes
- Cèrcols
- Estreps
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
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 D.T.
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
D.F.
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.
Resistència característica estimada
als 28 dies (Fest)	>= 0,9x(Fck)
- Formigó en massa	>= 0,9x20 N/mm2
- Formigó armat o pretensat	>= 0,9x25 N/mm2
Gruix màxim de la tongada:
+----------------------+
¦Consistència ¦ Gruix  ¦
¦             ¦ (cm)   ¦
¦-------------¦--------¦
¦    Seca     ¦<= 15   ¦
¦  Plàstica   ¦<= 25   ¦
¦    Tova     ¦<= 30   ¦
+----------------------+
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Assentament en el con d'Abrams:
+---------------------------+
¦Consistència ¦Assentament  ¦
¦             ¦  (cm)       ¦
¦-------------¦-------------¦
¦  Plàstica   ¦  3 - 5      ¦
¦    Tova     ¦  6 - 9      ¦
¦   Fluida    ¦ 10 - 15     ¦
+---------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Consistència:
- Plàstica	± 1 cm
- Tova	± 1 cm
- Fluida	± 2 cm
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la
UNE 36-831.
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 D.F.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat	< 2% de la dimensió
en la direcció considerada
-	± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja	+ 20 mm
- 50 mm
- Cara superior del fonament	+ 20 mm
- 50 mm
- Gruix del formigó de neteja	- 30 mm
- Dimensions en planta	- 20 mm
- Fonaments encofrats	+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m	+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m	+ 120 mm
- D > 2,5 m	+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos	+ 5%(<= 120 mm)
- 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm	+ 10 mm
- 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm	+ 12 mm
- 10 mm
- 100 cm < D	+ 24 mm
- 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja	± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament	± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)	± 16 mm/2 m
MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Distància entre junts	± 200 mm
- Amplària dels junts	± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur):
- H <= 6 m:
- Extradòs	± 30 mm
- Intradòs	± 20 mm
- H > 6 m:
- Extradòs	± 40 mm
- Intradòs	± 24 mm
- Gruix (e):
- e <= 50 cm	+ 16 mm
- 10 mm
- e > 50 cm	+ 20 mm
- 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny	+ 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies
planes intradòs o extradòs	± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior
de l'intradòs, en murs vistos	± 12 mm
- Acabat de la cara superior de
l'alçat en murs vistos	± 12 mm/3 m
RECALÇATS:
El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a garantir
la transmissió correcta de les càrregues.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
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- Horitzontalitat	± 5 mm/m
<= 15 mm
- Dimensions	± 100 mm
- Replanteig de les cotes	± 50 mm
- Desplom de cares laterals	± 1%
TRAVES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja	+ 20 mm
- 50 mm
- Cara superior del fonament	+ 20 mm
- 50 mm
- Gruix del formigó de neteja	- 30 mm
- Dimensions en planta	- 20 mm
- Fonaments encofrats	+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m	+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m	+ 120 mm
- D > 2,5 m	+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos	+ 5%(<= 120 mm)
- 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm	+ 10 mm
- 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm	+ 12 mm
- 10 mm
- 100 cm < D	+ 24 mm
- 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja	± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament	± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)	± 16 mm/2 m
LLOSES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Horitzontalitat	± 5 mm/m
<= 15 mm
- Nivells	± 20 mm
- Dimensions en planta de l'element	± 30 mm
ENCEPS:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Horitzontalitat	± 5 mm/m
<= 15 mm
- Aplomat	± 10 mm
- Desviació en planta, del centre de gravetat	< 2% de la dimensió
en la direcció considerada
-	± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja	+ 20 mm
- 50 mm
- Cara superior del fonament	+ 20 mm
- 50 mm
- Gruix del formigó de neteja	- 30 mm
- Dimensions en planta	- 20 mm
- Fonaments encofrats	+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m	+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m	+ 120 mm
- D > 2,5 m	+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos	+ 5%(<= 120 mm)
- 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm	+ 10 mm
- 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm	+ 12 mm
- 10 mm
- 100 cm < D	+ 24 mm
- 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja	± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament	± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)	± 16 mm/2 m
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
- Verticalitat (H alçaria del punt considerat):
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- H <= 6 m	± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m	± 4H
± 50 mm
- H >= 30 m	± 5H/3
± 150 mm
- Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m	± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m	± 2H
± 24 mm
- H >= 30 m	± 4H/5
± 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces	± 24 mm
- Junts	± 16 mm
- 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 10 de la norma EHE.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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 es fa l'abocada 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 de >= 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 D.F. 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 s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les
armadures (si s'escau) i demés elements ja col.locats.
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig prèviament
al formigonament.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que
la D.F. 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 inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.
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 D.F.
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 D.F. abans del formigonament 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.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
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 fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides
les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o
filtracions agressives
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de
l'element.
MURS DE CONTENCIÓ:
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
RECALÇATS:
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les separacions
entre elles especificades en la D.T.
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LLOSES:
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
ENCEPS:
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions.
ESTREPS:
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros
parcialment vist, però no després.
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
ENCEPS:
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados."

E453 FORMIGONAT DE BIGUES

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot.
S'han considerat formigons amb les característiques següents:
- Resistència: En massa H-20, armats o pretesats H-25
- Consistència: Plàstica, tova i fluida
- Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Formigonamet de fonaments
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Lloses de fonaments
- Riostres i basaments
- Enceps
- Formigonament d'estructures
- Pilars
- Bigues
- Murs
- Llindes
- Cèrcols
- Estreps
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
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 D.T.
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
D.F.
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.
Resistència característica estimada
als 28 dies (Fest)	>= 0,9x(Fck)
- Formigó en massa	>= 0,9x20 N/mm2
- Formigó armat o pretensat	>= 0,9x25 N/mm2
Gruix màxim de la tongada:
+----------------------+
¦Consistència ¦ Gruix  ¦
¦             ¦ (cm)   ¦
¦-------------¦--------¦
¦    Seca     ¦<= 15   ¦
¦  Plàstica   ¦<= 25   ¦
¦    Tova     ¦<= 30   ¦
+----------------------+
Assentament en el con d'Abrams:
+---------------------------+
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¦Consistència ¦Assentament  ¦
¦             ¦  (cm)       ¦
¦-------------¦-------------¦
¦  Plàstica   ¦  3 - 5      ¦
¦    Tova     ¦  6 - 9      ¦
¦   Fluida    ¦ 10 - 15     ¦
+---------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Consistència:
- Plàstica	± 1 cm
- Tova	± 1 cm
- Fluida	± 2 cm
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la
UNE 36-831.
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 D.F.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat	< 2% de la dimensió
en la direcció considerada
-	± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja	+ 20 mm
- 50 mm
- Cara superior del fonament	+ 20 mm
- 50 mm
- Gruix del formigó de neteja	- 30 mm
- Dimensions en planta	- 20 mm
- Fonaments encofrats	+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m	+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m	+ 120 mm
- D > 2,5 m	+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos	+ 5%(<= 120 mm)
- 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm	+ 10 mm
- 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm	+ 12 mm
- 10 mm
- 100 cm < D	+ 24 mm
- 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja	± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament	± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)	± 16 mm/2 m
MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Distància entre junts	± 200 mm
- Amplària dels junts	± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur):
- H <= 6 m:
- Extradòs	± 30 mm
- Intradòs	± 20 mm
- H > 6 m:
- Extradòs	± 40 mm
- Intradòs	± 24 mm
- Gruix (e):
- e <= 50 cm	+ 16 mm
- 10 mm
- e > 50 cm	+ 20 mm
- 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny	+ 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies
planes intradòs o extradòs	± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior
de l'intradòs, en murs vistos	± 12 mm
- Acabat de la cara superior de
l'alçat en murs vistos	± 12 mm/3 m
RECALÇATS:
El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a garantir
la transmissió correcta de les càrregues.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Horitzontalitat	± 5 mm/m
<= 15 mm
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- Dimensions	± 100 mm
- Replanteig de les cotes	± 50 mm
- Desplom de cares laterals	± 1%
TRAVES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja	+ 20 mm
- 50 mm
- Cara superior del fonament	+ 20 mm
- 50 mm
- Gruix del formigó de neteja	- 30 mm
- Dimensions en planta	- 20 mm
- Fonaments encofrats	+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m	+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m	+ 120 mm
- D > 2,5 m	+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos	+ 5%(<= 120 mm)
- 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm	+ 10 mm
- 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm	+ 12 mm
- 10 mm
- 100 cm < D	+ 24 mm
- 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja	± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament	± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)	± 16 mm/2 m
LLOSES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Horitzontalitat	± 5 mm/m
<= 15 mm
- Nivells	± 20 mm
- Dimensions en planta de l'element	± 30 mm
ENCEPS:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Horitzontalitat	± 5 mm/m
<= 15 mm
- Aplomat	± 10 mm
- Desviació en planta, del centre de gravetat	< 2% de la dimensió
en la direcció considerada
-	± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja	+ 20 mm
- 50 mm
- Cara superior del fonament	+ 20 mm
- 50 mm
- Gruix del formigó de neteja	- 30 mm
- Dimensions en planta	- 20 mm
- Fonaments encofrats	+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m	+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m	+ 120 mm
- D > 2,5 m	+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos	+ 5%(<= 120 mm)
- 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm	+ 10 mm
- 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm	+ 12 mm
- 10 mm
- 100 cm < D	+ 24 mm
- 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja	± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament	± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)	± 16 mm/2 m
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
- Verticalitat (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m	± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m	± 4H
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± 50 mm
- H >= 30 m	± 5H/3
± 150 mm
- Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m	± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m	± 2H
± 24 mm
- H >= 30 m	± 4H/5
± 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces	± 24 mm
- Junts	± 16 mm
- 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 10 de la norma EHE.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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 es fa l'abocada 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 de >= 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 D.F. 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 s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les
armadures (si s'escau) i demés elements ja col.locats.
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig prèviament
al formigonament.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que
la D.F. 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 inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.
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 D.F.
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 D.F. abans del formigonament 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.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
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 fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides
les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o
filtracions agressives
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de
l'element.
MURS DE CONTENCIÓ:
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
RECALÇATS:
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les separacions
entre elles especificades en la D.T.
LLOSES:
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
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ENCEPS:
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions.
ESTREPS:
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros
parcialment vist, però no després.
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
ENCEPS:
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados."

E458 FORMIGONAT DE CÈRCOLS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formigonament d'elements estructurals, amb formigó de central o elaborat a l'obra en planta
dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot.
S'han considerat formigons amb les característiques següents:
- Resistència: En massa H-20, armats o pretesats H-25
- Consistència: Plàstica, tova i fluida
- Grandària màxima del granulat: 12, 20 i 40 mm
S'han considerat els elements a formigonar següents:
- Formigonamet de fonaments
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Lloses de fonaments
- Riostres i basaments
- Enceps
- Formigonament d'estructures
- Pilars
- Bigues
- Murs
- Llindes
- Cèrcols
- Estreps
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
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 D.T.
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
D.F.
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.
Resistència característica estimada
als 28 dies (Fest)	>= 0,9x(Fck)
- Formigó en massa	>= 0,9x20 N/mm2
- Formigó armat o pretensat	>= 0,9x25 N/mm2
Gruix màxim de la tongada:
+----------------------+
¦Consistència ¦ Gruix  ¦
¦             ¦ (cm)   ¦
¦-------------¦--------¦
¦    Seca     ¦<= 15   ¦
¦  Plàstica   ¦<= 25   ¦
¦    Tova     ¦<= 30   ¦
+----------------------+
Assentament en el con d'Abrams:
+---------------------------+
¦Consistència ¦Assentament  ¦
¦             ¦  (cm)       ¦
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¦-------------¦-------------¦
¦  Plàstica   ¦  3 - 5      ¦
¦    Tova     ¦  6 - 9      ¦
¦   Fluida    ¦ 10 - 15     ¦
+---------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Consistència:
- Plàstica	± 1 cm
- Tova	± 1 cm
- Fluida	± 2 cm
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la
UNE 36-831.
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 D.F.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
- Desviació en planta, del centre de gravetat	< 2% de la dimensió
en la direcció considerada
-	± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja	+ 20 mm
- 50 mm
- Cara superior del fonament	+ 20 mm
- 50 mm
- Gruix del formigó de neteja	- 30 mm
- Dimensions en planta	- 20 mm
- Fonaments encofrats	+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m	+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m	+ 120 mm
- D > 2,5 m	+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos	+ 5%(<= 120 mm)
- 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm	+ 10 mm
- 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm	+ 12 mm
- 10 mm
- 100 cm < D	+ 24 mm
- 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja	± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament	± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)	± 16 mm/2 m
MURS DE CONTENCIÓ:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Distància entre junts	± 200 mm
- Amplària dels junts	± 5 mm
- Desviació de la vertical (H alçaria del mur):
- H <= 6 m:
- Extradòs	± 30 mm
- Intradòs	± 20 mm
- H > 6 m:
- Extradòs	± 40 mm
- Intradòs	± 24 mm
- Gruix (e):
- e <= 50 cm	+ 16 mm
- 10 mm
- e > 50 cm	+ 20 mm
- 16 mm
- Murs formigonats contra el terreny	+ 40 mm
- Desviació relativa de les superfícies
planes intradòs o extradòs	± 6 mm/3 m
- Desviació de nivell de l'aresta superior
de l'intradòs, en murs vistos	± 12 mm
- Acabat de la cara superior de
l'alçat en murs vistos	± 12 mm/3 m
RECALÇATS:
El recalçament i els fonaments existents s'han d'ataconar amb morter sense retracció, per a garantir
la transmissió correcta de les càrregues.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Horitzontalitat	± 5 mm/m
<= 15 mm
- Dimensions	± 100 mm
- Replanteig de les cotes	± 50 mm
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- Desplom de cares laterals	± 1%
TRAVES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja	+ 20 mm
- 50 mm
- Cara superior del fonament	+ 20 mm
- 50 mm
- Gruix del formigó de neteja	- 30 mm
- Dimensions en planta	- 20 mm
- Fonaments encofrats	+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m	+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m	+ 120 mm
- D > 2,5 m	+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos	+ 5%(<= 120 mm)
- 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm	+ 10 mm
- 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm	+ 12 mm
- 10 mm
- 100 cm < D	+ 24 mm
- 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja	± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament	± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)	± 16 mm/2 m
LLOSES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Horitzontalitat	± 5 mm/m
<= 15 mm
- Nivells	± 20 mm
- Dimensions en planta de l'element	± 30 mm
ENCEPS:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial dels eixos	± 20 mm
- Replanteig total dels eixos	± 50 mm
- Horitzontalitat	± 5 mm/m
<= 15 mm
- Aplomat	± 10 mm
- Desviació en planta, del centre de gravetat	< 2% de la dimensió
en la direcció considerada
-	± 50 mm
- Nivells:
- Cara superior del formigó de neteja	+ 20 mm
- 50 mm
- Cara superior del fonament	+ 20 mm
- 50 mm
- Gruix del formigó de neteja	- 30 mm
- Dimensions en planta	- 20 mm
- Fonaments encofrats	+ 40 mm
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m	+ 80 mm
- 1 m < D <= 2,5 m	+ 120 mm
- D > 2,5 m	+ 200 mm
- Secció transversal (D:dimensió considerada):
- En tots els casos	+ 5%(<= 120 mm)
- 5%(<= 20 mm)
- D <= 30 cm	+ 10 mm
- 8 mm
- 30 cm < D <= 100 cm	+ 12 mm
- 10 mm
- 100 cm < D	+ 24 mm
- 20 mm
- Planor (EHE art.5.2.e):
- Formigó de neteja	± 16 mm/2 m
- Cara superior del fonament	± 16 mm/2 m
- Cares laterals (fonaments encofrats)	± 16 mm/2 m
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
- Verticalitat (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m	± 24 mm
- 6 m < H <= 30 m	± 4H
± 50 mm
- H >= 30 m	± 5H/3

Plec de Condicions Tècniques

Edifici Administratiu Ajuntament d'Amposta Pàgina 166



± 150 mm
- Verticalitat junts de dilatació vistos (H alçaria del punt considerat):
- H <= 6 m	± 12 mm
- 6 m < H <= 30 m	± 2H
± 24 mm
- H >= 30 m	± 4H/5
± 80 mm
- Desviacions laterals:
- Peces	± 24 mm
- Junts	± 16 mm
- 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 10 de la norma EHE.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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 es fa l'abocada 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 de >= 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 D.F. 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 s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop s'hagi revisat la posició de les
armadures (si s'escau) i demés elements ja col.locats.
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig prèviament
al formigonament.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que
la D.F. 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 inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions.
L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada.
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 D.F.
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 D.F. abans del formigonament 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.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
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 fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides
les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o
filtracions agressives
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de
l'element.
MURS DE CONTENCIÓ:
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
RECALÇATS:
El recalçat s'ha de fer per mitjà de dames que s'han d'ajustar a les dimensions i a les separacions
entre elles especificades en la D.T.
LLOSES:
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
ENCEPS:
El formigonament s'ha de fer sense interrupcions.
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ESTREPS:
Abans d'acabar-se l'adormiment s'han de retirar 2 cm de la capa superior deixant el granulat gros
parcialment vist, però no després.
Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans
d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
ENCEPS:
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados."

E459 FORMIGONAT DE SOSTRES AMB ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formigonament d'elements estructurals superficials, amb formigó de central o elaborat a l'obra en
planta dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot.
S'han considerat els elements estructurals següents:
- Sostres amb elements resistents industrialitzats
- Sostres nervats unidireccionals
- Sostres nervats reticulars
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
S'han considerat els tipus de formigó següents:
- Resistència: HA-25, HA-30, HA-35
- Consistència: seca, plàstica, tova i fluida
- Grandària màxima del granulat: 10 mm, 20 mm i 40 mm
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior del sostre
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Protecció del sostre de qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en
especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les
classes d'exposició.
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 D.T.
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
D.F.
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.
Resistència característica estimada
del formigó (Fest) al cap de 28 dies	>= 0,9 x Fck
Assentament en el con d'Abrams:
+---------------------------+
¦Consistència ¦Assentament  ¦
¦             ¦   (cm)      ¦
¦-------------¦-------------¦
¦    Seca     ¦    0-2      ¦
¦  Plàstica   ¦    3-5      ¦
¦    Tova     ¦    6-9      ¦
¦   Fluida    ¦   10-15     ¦
+---------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Consistència:
- Seca	Nul.la
- Plàstica o tova	± 1 cm
- Fluida	± 2 cm
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en els artícles 5.3 i 5.4 de l'annex 10 de
la norma EHE.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la
UNE 36-831.
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sobre biguetes	 40 mm
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- 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	± 5 mm/2 m
± 15 mm/total
- Separació entre els eixos dels nervis	± 5 mm/m
- Desviació dels nervis	± 5 mm/m
- Amplària dels nervis	+ 10 mm
- 5 mm
- Gruix de la capa de compressió	+ 10 mm
- 5 mm
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
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	± 5 mm/2 m
± 15 mm/total
- Distància entre els eixos dels nervis	± 5 mm/m
± 50 mm/total
- Desviació dels nervis	± 5 mm/m
- Amplària dels nervis	+ 30 mm
- 10 mm
- Gruix de la capa de compressió	+ 10 mm
- 5 mm
SOSTRES NERVATS RETICULARS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sostres amb blocs alleugerants permanents	>= 5 cm
- Sostres amb motlles recuperables	>= 5 cm
>= 1/10 llum lliure entre nervis
- Planor	± 5 mm/2 m
± 15 mm/total
- Distància entre els eixos dels nervis	± 5 mm/m
± 50 mm/total
- Desviació dels nervis	± 5 mm/m
- Amplària dels nervis vistos	± 10 mm
- Amplària dels nervis ocults	+ 30 mm
- 10 mm
- Dimensions dels àbacs	± 20 mm
- Gruix de la capa de compressió	+ 10 mm
- 5 mm
LLOSES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig total dels eixos	± 20 mm
- Replanteig de les cotes	± 15 mm
- Planor dels paraments vistos	± 6 mm/2 m
- Planor dels paraments ocults	± 25 mm/2 m
- Dimensions de la llosa	± 20 mm
- Distància entre junts	± 50 mm
- Amplària dels junts	± 3 mm
- Gruix	+ 10 mm
- 5 mm
MEMBRANES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig total dels eixos	± 20 mm
- Replanteig de les cotes	± 15 mm
- Planor dels paraments vistos	± 6 mm/2 m
- Planor dels paraments ocults	± 25 mm/2 m
- Dimensions de la secció	± 20 mm
- Distància entre junts	± 50 mm
- Amplària dels junts	± 3 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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 D.F. En aquest cas,
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència
realment assolida.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort.
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 es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del
formigó.
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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
El formigó s'ha de col.locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop hagi revisat la posició de les
armadures i demés elements ja col.locats.
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig prèviament
al formigonament.
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.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que
la D.F. 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.
Si l'abocada es fa des de camió o amb cubilot, ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat
de la mescla ja abocada.
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.
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.
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
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 D.F.
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 D.F. 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.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
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 anivellament.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides
les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o
filtracions agressives
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de
l'element.
LLOSES I MEMBRANES:
Si l'element és pretensat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la D.T. Cas
que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del
traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la D.F. els hagi examinat.
Si l'element és pretensat s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
SOSTRES UNIDIRECCIONALS:
EFHE Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos
prefabricados (EFHE)

E45C FORMIGONAT DE LLOSES I BANCADES

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formigonament d'elements estructurals superficials, amb formigó de central o elaborat a l'obra en
planta dosificadora i abocat des de camió, amb bomba o amb cubilot.
S'han considerat els elements estructurals següents:
- Sostres amb elements resistents industrialitzats
- Sostres nervats unidireccionals
- Sostres nervats reticulars
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
S'han considerat els tipus de formigó següents:
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- Resistència: HA-25, HA-30, HA-35
- Consistència: seca, plàstica, tova i fluida
- Grandària màxima del granulat: 10 mm, 20 mm i 40 mm
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Humectació de l'encofrat
- Abocada del formigó
- Compactació del formigó mitjançant vibratge
- Reglejat i anivellament de la cara superior del sostre
- Cura del formigó
- Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
- Protecció del sostre de qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE, en
especial les que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE) en funció de les
classes d'exposició.
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 D.T.
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
D.F.
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.
Resistència característica estimada
del formigó (Fest) al cap de 28 dies	>= 0,9 x Fck
Assentament en el con d'Abrams:
+---------------------------+
¦Consistència ¦Assentament  ¦
¦             ¦   (cm)      ¦
¦-------------¦-------------¦
¦    Seca     ¦    0-2      ¦
¦  Plàstica   ¦    3-5      ¦
¦    Tova     ¦    6-9      ¦
¦   Fluida    ¦   10-15     ¦
+---------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Consistència:
- Seca	Nul.la
- Plàstica o tova	± 1 cm
- Fluida	± 2 cm
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en els artícles 5.3 i 5.4 de l'annex 10 de
la norma EHE.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la
UNE 36-831.
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	± 5 mm/2 m
± 15 mm/total
- Separació entre els eixos dels nervis	± 5 mm/m
- Desviació dels nervis	± 5 mm/m
- Amplària dels nervis	+ 10 mm
- 5 mm
- Gruix de la capa de compressió	+ 10 mm
- 5 mm
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
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	± 5 mm/2 m
± 15 mm/total
- Distància entre els eixos dels nervis	± 5 mm/m
± 50 mm/total
- Desviació dels nervis	± 5 mm/m
- Amplària dels nervis	+ 30 mm
- 10 mm
- Gruix de la capa de compressió	+ 10 mm
- 5 mm
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SOSTRES NERVATS RETICULARS:
Gruix de la capa de compressió:
- Sostres amb blocs alleugerants permanents	>= 5 cm
- Sostres amb motlles recuperables	>= 5 cm
>= 1/10 llum lliure entre nervis
- Planor	± 5 mm/2 m
± 15 mm/total
- Distància entre els eixos dels nervis	± 5 mm/m
± 50 mm/total
- Desviació dels nervis	± 5 mm/m
- Amplària dels nervis vistos	± 10 mm
- Amplària dels nervis ocults	+ 30 mm
- 10 mm
- Dimensions dels àbacs	± 20 mm
- Gruix de la capa de compressió	+ 10 mm
- 5 mm
LLOSES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig total dels eixos	± 20 mm
- Replanteig de les cotes	± 15 mm
- Planor dels paraments vistos	± 6 mm/2 m
- Planor dels paraments ocults	± 25 mm/2 m
- Dimensions de la llosa	± 20 mm
- Distància entre junts	± 50 mm
- Amplària dels junts	± 3 mm
- Gruix	+ 10 mm
- 5 mm
MEMBRANES:
Toleràncies d'execució:
- Replanteig total dels eixos	± 20 mm
- Replanteig de les cotes	± 15 mm
- Planor dels paraments vistos	± 6 mm/2 m
- Planor dels paraments ocults	± 25 mm/2 m
- Dimensions de la secció	± 20 mm
- Distància entre junts	± 50 mm
- Amplària dels junts	± 3 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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 D.F. En aquest cas,
s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència
realment assolida.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de vent fort.
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 es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del
formigó.
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
El formigó s'ha de col.locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.
No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.F., un cop hagi revisat la posició de les
armadures i demés elements ja col.locats.
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la D.F. ha d'aprovar la instal.lació de bombeig prèviament
al formigonament.
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.
No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que
la D.F. 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.
Si l'abocada es fa des de camió o amb cubilot, ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat
de la mescla ja abocada.
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.
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.
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
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 D.F.
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 D.F. abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant
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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.
Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi.
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 anivellament.
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides
les superfícies del formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de:
- 7 dies en temps humit i condicions normals
- 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o
filtracions agressives
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de
l'element.
LLOSES I MEMBRANES:
Si l'element és pretensat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la D.T. Cas
que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars a la resultant del
traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la D.F. els hagi examinat.
Si l'element és pretensat s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T. i amb aquelles modificacions i
singularitats acceptades prèviament i expressament per la D.F.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
SOSTRES UNIDIRECCIONALS:
EFHE Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos
prefabricados (EFHE)

E4B2 ARMADURES PER A MURS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt
de barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat.
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Lloses de fonaments
- Riostres i basaments
- Pilons
- Enceps
- Pantalles
- Pilars
- Murs estructurals
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
- Estreps
- Armadures de reforç
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la D.T.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies perjudicials.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F.
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Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 mm.
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal.lació
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats
per la D.F.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.
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 han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per
soldadura.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col.locar una malla de repartiment en
mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas
d'elements que hagin de quedar soterrats.
La D.F. 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
Distància lliure armadura - parament	>= D màxim
>= 0,80 granulat màxim
Recobriment en peces formigonades contra el terreny	>= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament	>= 2 D
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona:
- Lb=MxDxD	>= Fyk x D / 20
>= 15 cm
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient:
- Lb=1,4xMxDxD	>= Fyk x D / 14
(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm)
Valors de M:
+------------------------------+
¦ Formigó ¦  B 400  ¦  B 500   ¦
¦---------¦---------¦----------¦
¦  H-25   ¦   12    ¦   15     ¦
¦  H-30   ¦   10    ¦   13     ¦
¦  H-35   ¦    9    ¦   12     ¦
¦  H-40   ¦    8    ¦   11     ¦
¦  H-45   ¦    7    ¦   10     ¦
¦  H-50   ¦    7    ¦   10     ¦
+------------------------------+
Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real):
>= 10 D
>= 15cm
- Barres traccionades	>= 1/3xLb
- Barres comprimides	>= 2/3xLb
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer)
Valors de B:
+---------------------------------------------------+
¦     Tipus d'ancoratge     ¦ Tracció ¦ Compressió  ¦
¦---------------------------¦---------¦-------------¦
¦     Prolongació recta     ¦    1    ¦      1      ¦
¦  Patilla, ganxo, ganxo U  ¦  0,7(*) ¦      1      ¦
¦ Barra transversal soldada ¦   0,7   ¦     0,7     ¦
+---------------------------------------------------+
(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1.
Llargaria de solapament	Ls >= axLb neta
Valors d'a:
+----------------------------------------------------------+
¦Distància     ¦ Percentatge de barres    ¦ Per a barres   ¦
¦entre els dos ¦ cavalcades que treballen ¦ que treballen  ¦
¦empalmaments  ¦ a tracció en relació a   ¦ a compressió:  ¦
¦més pròxims:  ¦ la secció total d'acer:  ¦                ¦
¦--------------¦--------------------------¦----------------¦
¦              ¦  20   25   33   50  >50  ¦                ¦
¦--------------¦--------------------------¦----------------¦
¦   <= 10 D    ¦ 1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  ¦      1,0       ¦
¦    > 10 D    ¦ 1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  ¦      1,0       ¦
+----------------------------------------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge i solapa	-0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm)
+ 0,10 L (<=50 mm)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la
UNE 36-831.
BARRES CORRUGADES:
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Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas
que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.
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.
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.
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 66.6 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.
Distància lliure entre barres d'armadures principals	>= D màxim
>= 1,25 granulat màxim
>= 20 mm
Distàcia entre centres de barres empalmades,
segons direcció de l'armadura	>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre barres empalmades per solapa	<= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa	<= 4 D
>= D màxim
>= 20 mm
>= 1,25 granulat màxim
Secció de l'armadura transversal (At):	At >= Dmàx
(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran)
MALLA ELECTROSOLDADA:
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim	>= 15 D
>= 20 cm
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
- Ha de complir com a mínim	>= 15 D
>= 20 cm
PILONS:
Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la
seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i al formigonar.
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i
per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó.
Les barres transversals poden ser en forma d'hèlix o amb estreps independents.
Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. Les posicions dels
solapaments han de ser alternades d'un estrep al següent.
Un cop enderrocat el cap de piló l'armadura ha de sobresortir, com a mínim, 50 cm o un diàmetre del
piló.
Diàmetre barres longitudinals	>= 12 mm
Diàmetre barres transversals	>= 6 mm
Llargària de les barres longitudinals	> 9 Dp + 1 Dp
> 600 cm + 50 cm
(Dp = diàmetre del piló)
Separació de l'armadura als paraments	>= 4 cm
Separació de barres horitzontals o pas d'hèlix	<= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Distància entre estreps	<= 10% de l'especificada
- Llargària d'armadures	<= 10% de l'especificada
- Llargària d'ancoratge	± 10% de l'especificada
PANTALLES:
Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la
seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i formigonament.
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i
per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó.
Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades).
Les barres horitzontals han d'estar col.locades a la part interior de la gàbia, respecte a les
barres verticals.
Separació de la gàbia al fons de l'excavació	>= 20 cm
Separació de l'armadura als paraments	>= 7 cm
Separació entre rigiditzadors verticals	<= 1,5 m
Separació entre rigiditzadors horitzontals	<= 2,5 m
Quantitat de separadors	1/2 m2 de pantalla
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge	<= 10% de l'especificada
- Llargària de la solapa	<= 10% de l'especificada
- Posició de les armadures	Nul.la
SOSTRES RETICULARS:
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE
Diàmetre de l'armadura principal (d: cantell)	<= 0,1 d
Distància entre les barres i les peces resistents d'entrebigat	>= 0,5 D
>= 1 cm
Distància entre els estreps i el suport (d: cantell)	<= 0,5 d
Distància entre estreps en l'àbac (d: cantell)	<= 0,75 d
Distància entre estreps en el nervi perimetral (d: cantell)	<= 0,5 d
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LLOSES:
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un
mandrí.
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.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
PANTALLES:
Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una subjecció de
seguretat en previsió del trencament dels ganxos d'elevació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams
i empalmaments.
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
PILONS:
* NTE-CPI/1977 "Norma Tecnológica de la Edificación. Pilotes in situ."
PANTALLES:
* NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. Pantallas."

E4B3 ARMADURES PER A BIGUES

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt
de barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat.
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Lloses de fonaments
- Riostres i basaments
- Pilons
- Enceps
- Pantalles
- Pilars
- Murs estructurals
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
- Estreps
- Armadures de reforç
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la D.T.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies perjudicials.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F.
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Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 mm.
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal.lació
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats
per la D.F.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.
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 han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per
soldadura.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col.locar una malla de repartiment en
mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas
d'elements que hagin de quedar soterrats.
La D.F. 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
Distància lliure armadura - parament	>= D màxim
>= 0,80 granulat màxim
Recobriment en peces formigonades contra el terreny	>= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament	>= 2 D
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona:
- Lb=MxDxD	>= Fyk x D / 20
>= 15 cm
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient:
- Lb=1,4xMxDxD	>= Fyk x D / 14
(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm)
Valors de M:
+------------------------------+
¦ Formigó ¦  B 400  ¦  B 500   ¦
¦---------¦---------¦----------¦
¦  H-25   ¦   12    ¦   15     ¦
¦  H-30   ¦   10    ¦   13     ¦
¦  H-35   ¦    9    ¦   12     ¦
¦  H-40   ¦    8    ¦   11     ¦
¦  H-45   ¦    7    ¦   10     ¦
¦  H-50   ¦    7    ¦   10     ¦
+------------------------------+
Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real):
>= 10 D
>= 15cm
- Barres traccionades	>= 1/3xLb
- Barres comprimides	>= 2/3xLb
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer)
Valors de B:
+---------------------------------------------------+
¦     Tipus d'ancoratge     ¦ Tracció ¦ Compressió  ¦
¦---------------------------¦---------¦-------------¦
¦     Prolongació recta     ¦    1    ¦      1      ¦
¦  Patilla, ganxo, ganxo U  ¦  0,7(*) ¦      1      ¦
¦ Barra transversal soldada ¦   0,7   ¦     0,7     ¦
+---------------------------------------------------+
(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1.
Llargaria de solapament	Ls >= axLb neta
Valors d'a:
+----------------------------------------------------------+
¦Distància     ¦ Percentatge de barres    ¦ Per a barres   ¦
¦entre els dos ¦ cavalcades que treballen ¦ que treballen  ¦
¦empalmaments  ¦ a tracció en relació a   ¦ a compressió:  ¦
¦més pròxims:  ¦ la secció total d'acer:  ¦                ¦
¦--------------¦--------------------------¦----------------¦
¦              ¦  20   25   33   50  >50  ¦                ¦
¦--------------¦--------------------------¦----------------¦
¦   <= 10 D    ¦ 1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  ¦      1,0       ¦
¦    > 10 D    ¦ 1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  ¦      1,0       ¦
+----------------------------------------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge i solapa	-0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm)
+ 0,10 L (<=50 mm)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la
UNE 36-831.
BARRES CORRUGADES:
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Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas
que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.
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.
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.
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 66.6 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.
Distància lliure entre barres d'armadures principals	>= D màxim
>= 1,25 granulat màxim
>= 20 mm
Distàcia entre centres de barres empalmades,
segons direcció de l'armadura	>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre barres empalmades per solapa	<= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa	<= 4 D
>= D màxim
>= 20 mm
>= 1,25 granulat màxim
Secció de l'armadura transversal (At):	At >= Dmàx
(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran)
MALLA ELECTROSOLDADA:
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim	>= 15 D
>= 20 cm
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
- Ha de complir com a mínim	>= 15 D
>= 20 cm
PILONS:
Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la
seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i al formigonar.
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i
per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó.
Les barres transversals poden ser en forma d'hèlix o amb estreps independents.
Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. Les posicions dels
solapaments han de ser alternades d'un estrep al següent.
Un cop enderrocat el cap de piló l'armadura ha de sobresortir, com a mínim, 50 cm o un diàmetre del
piló.
Diàmetre barres longitudinals	>= 12 mm
Diàmetre barres transversals	>= 6 mm
Llargària de les barres longitudinals	> 9 Dp + 1 Dp
> 600 cm + 50 cm
(Dp = diàmetre del piló)
Separació de l'armadura als paraments	>= 4 cm
Separació de barres horitzontals o pas d'hèlix	<= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Distància entre estreps	<= 10% de l'especificada
- Llargària d'armadures	<= 10% de l'especificada
- Llargària d'ancoratge	± 10% de l'especificada
PANTALLES:
Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la
seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i formigonament.
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i
per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó.
Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades).
Les barres horitzontals han d'estar col.locades a la part interior de la gàbia, respecte a les
barres verticals.
Separació de la gàbia al fons de l'excavació	>= 20 cm
Separació de l'armadura als paraments	>= 7 cm
Separació entre rigiditzadors verticals	<= 1,5 m
Separació entre rigiditzadors horitzontals	<= 2,5 m
Quantitat de separadors	1/2 m2 de pantalla
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge	<= 10% de l'especificada
- Llargària de la solapa	<= 10% de l'especificada
- Posició de les armadures	Nul.la
SOSTRES RETICULARS:
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE
Diàmetre de l'armadura principal (d: cantell)	<= 0,1 d
Distància entre les barres i les peces resistents d'entrebigat	>= 0,5 D
>= 1 cm
Distància entre els estreps i el suport (d: cantell)	<= 0,5 d
Distància entre estreps en l'àbac (d: cantell)	<= 0,75 d
Distància entre estreps en el nervi perimetral (d: cantell)	<= 0,5 d
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LLOSES:
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un
mandrí.
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.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
PANTALLES:
Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una subjecció de
seguretat en previsió del trencament dels ganxos d'elevació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams
i empalmaments.
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
PILONS:
* NTE-CPI/1977 "Norma Tecnológica de la Edificación. Pilotes in situ."
PANTALLES:
* NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. Pantallas."

E4B8 ARMADURES PER A CÈRCOLS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt
de barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat.
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Lloses de fonaments
- Riostres i basaments
- Pilons
- Enceps
- Pantalles
- Pilars
- Murs estructurals
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
- Estreps
- Armadures de reforç
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la D.T.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies perjudicials.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F.
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Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 mm.
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal.lació
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats
per la D.F.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.
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 han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per
soldadura.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col.locar una malla de repartiment en
mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas
d'elements que hagin de quedar soterrats.
La D.F. 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
Distància lliure armadura - parament	>= D màxim
>= 0,80 granulat màxim
Recobriment en peces formigonades contra el terreny	>= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament	>= 2 D
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona:
- Lb=MxDxD	>= Fyk x D / 20
>= 15 cm
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient:
- Lb=1,4xMxDxD	>= Fyk x D / 14
(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm)
Valors de M:
+------------------------------+
¦ Formigó ¦  B 400  ¦  B 500   ¦
¦---------¦---------¦----------¦
¦  H-25   ¦   12    ¦   15     ¦
¦  H-30   ¦   10    ¦   13     ¦
¦  H-35   ¦    9    ¦   12     ¦
¦  H-40   ¦    8    ¦   11     ¦
¦  H-45   ¦    7    ¦   10     ¦
¦  H-50   ¦    7    ¦   10     ¦
+------------------------------+
Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real):
>= 10 D
>= 15cm
- Barres traccionades	>= 1/3xLb
- Barres comprimides	>= 2/3xLb
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer)
Valors de B:
+---------------------------------------------------+
¦     Tipus d'ancoratge     ¦ Tracció ¦ Compressió  ¦
¦---------------------------¦---------¦-------------¦
¦     Prolongació recta     ¦    1    ¦      1      ¦
¦  Patilla, ganxo, ganxo U  ¦  0,7(*) ¦      1      ¦
¦ Barra transversal soldada ¦   0,7   ¦     0,7     ¦
+---------------------------------------------------+
(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1.
Llargaria de solapament	Ls >= axLb neta
Valors d'a:
+----------------------------------------------------------+
¦Distància     ¦ Percentatge de barres    ¦ Per a barres   ¦
¦entre els dos ¦ cavalcades que treballen ¦ que treballen  ¦
¦empalmaments  ¦ a tracció en relació a   ¦ a compressió:  ¦
¦més pròxims:  ¦ la secció total d'acer:  ¦                ¦
¦--------------¦--------------------------¦----------------¦
¦              ¦  20   25   33   50  >50  ¦                ¦
¦--------------¦--------------------------¦----------------¦
¦   <= 10 D    ¦ 1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  ¦      1,0       ¦
¦    > 10 D    ¦ 1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  ¦      1,0       ¦
+----------------------------------------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge i solapa	-0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm)
+ 0,10 L (<=50 mm)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la
UNE 36-831.
BARRES CORRUGADES:
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Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas
que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.
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.
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.
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 66.6 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.
Distància lliure entre barres d'armadures principals	>= D màxim
>= 1,25 granulat màxim
>= 20 mm
Distàcia entre centres de barres empalmades,
segons direcció de l'armadura	>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre barres empalmades per solapa	<= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa	<= 4 D
>= D màxim
>= 20 mm
>= 1,25 granulat màxim
Secció de l'armadura transversal (At):	At >= Dmàx
(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran)
MALLA ELECTROSOLDADA:
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim	>= 15 D
>= 20 cm
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
- Ha de complir com a mínim	>= 15 D
>= 20 cm
PILONS:
Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la
seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i al formigonar.
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i
per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó.
Les barres transversals poden ser en forma d'hèlix o amb estreps independents.
Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. Les posicions dels
solapaments han de ser alternades d'un estrep al següent.
Un cop enderrocat el cap de piló l'armadura ha de sobresortir, com a mínim, 50 cm o un diàmetre del
piló.
Diàmetre barres longitudinals	>= 12 mm
Diàmetre barres transversals	>= 6 mm
Llargària de les barres longitudinals	> 9 Dp + 1 Dp
> 600 cm + 50 cm
(Dp = diàmetre del piló)
Separació de l'armadura als paraments	>= 4 cm
Separació de barres horitzontals o pas d'hèlix	<= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Distància entre estreps	<= 10% de l'especificada
- Llargària d'armadures	<= 10% de l'especificada
- Llargària d'ancoratge	± 10% de l'especificada
PANTALLES:
Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la
seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i formigonament.
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i
per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó.
Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades).
Les barres horitzontals han d'estar col.locades a la part interior de la gàbia, respecte a les
barres verticals.
Separació de la gàbia al fons de l'excavació	>= 20 cm
Separació de l'armadura als paraments	>= 7 cm
Separació entre rigiditzadors verticals	<= 1,5 m
Separació entre rigiditzadors horitzontals	<= 2,5 m
Quantitat de separadors	1/2 m2 de pantalla
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge	<= 10% de l'especificada
- Llargària de la solapa	<= 10% de l'especificada
- Posició de les armadures	Nul.la
SOSTRES RETICULARS:
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE
Diàmetre de l'armadura principal (d: cantell)	<= 0,1 d
Distància entre les barres i les peces resistents d'entrebigat	>= 0,5 D
>= 1 cm
Distància entre els estreps i el suport (d: cantell)	<= 0,5 d
Distància entre estreps en l'àbac (d: cantell)	<= 0,75 d
Distància entre estreps en el nervi perimetral (d: cantell)	<= 0,5 d
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LLOSES:
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un
mandrí.
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.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
PANTALLES:
Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una subjecció de
seguretat en previsió del trencament dels ganxos d'elevació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams
i empalmaments.
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
PILONS:
* NTE-CPI/1977 "Norma Tecnológica de la Edificación. Pilotes in situ."
PANTALLES:
* NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. Pantallas."

E4BA ARMADURES PER A SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt
de barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat.
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Lloses de fonaments
- Riostres i basaments
- Pilons
- Enceps
- Pantalles
- Pilars
- Murs estructurals
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
- Estreps
- Armadures de reforç
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la D.T.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies perjudicials.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F.
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Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 mm.
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal.lació
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats
per la D.F.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.
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 han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per
soldadura.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col.locar una malla de repartiment en
mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas
d'elements que hagin de quedar soterrats.
La D.F. 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
Distància lliure armadura - parament	>= D màxim
>= 0,80 granulat màxim
Recobriment en peces formigonades contra el terreny	>= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament	>= 2 D
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona:
- Lb=MxDxD	>= Fyk x D / 20
>= 15 cm
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient:
- Lb=1,4xMxDxD	>= Fyk x D / 14
(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm)
Valors de M:
+------------------------------+
¦ Formigó ¦  B 400  ¦  B 500   ¦
¦---------¦---------¦----------¦
¦  H-25   ¦   12    ¦   15     ¦
¦  H-30   ¦   10    ¦   13     ¦
¦  H-35   ¦    9    ¦   12     ¦
¦  H-40   ¦    8    ¦   11     ¦
¦  H-45   ¦    7    ¦   10     ¦
¦  H-50   ¦    7    ¦   10     ¦
+------------------------------+
Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real):
>= 10 D
>= 15cm
- Barres traccionades	>= 1/3xLb
- Barres comprimides	>= 2/3xLb
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer)
Valors de B:
+---------------------------------------------------+
¦     Tipus d'ancoratge     ¦ Tracció ¦ Compressió  ¦
¦---------------------------¦---------¦-------------¦
¦     Prolongació recta     ¦    1    ¦      1      ¦
¦  Patilla, ganxo, ganxo U  ¦  0,7(*) ¦      1      ¦
¦ Barra transversal soldada ¦   0,7   ¦     0,7     ¦
+---------------------------------------------------+
(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1.
Llargaria de solapament	Ls >= axLb neta
Valors d'a:
+----------------------------------------------------------+
¦Distància     ¦ Percentatge de barres    ¦ Per a barres   ¦
¦entre els dos ¦ cavalcades que treballen ¦ que treballen  ¦
¦empalmaments  ¦ a tracció en relació a   ¦ a compressió:  ¦
¦més pròxims:  ¦ la secció total d'acer:  ¦                ¦
¦--------------¦--------------------------¦----------------¦
¦              ¦  20   25   33   50  >50  ¦                ¦
¦--------------¦--------------------------¦----------------¦
¦   <= 10 D    ¦ 1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  ¦      1,0       ¦
¦    > 10 D    ¦ 1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  ¦      1,0       ¦
+----------------------------------------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge i solapa	-0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm)
+ 0,10 L (<=50 mm)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la
UNE 36-831.
BARRES CORRUGADES:
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Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas
que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.
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.
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.
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 66.6 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.
Distància lliure entre barres d'armadures principals	>= D màxim
>= 1,25 granulat màxim
>= 20 mm
Distàcia entre centres de barres empalmades,
segons direcció de l'armadura	>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre barres empalmades per solapa	<= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa	<= 4 D
>= D màxim
>= 20 mm
>= 1,25 granulat màxim
Secció de l'armadura transversal (At):	At >= Dmàx
(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran)
MALLA ELECTROSOLDADA:
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim	>= 15 D
>= 20 cm
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
- Ha de complir com a mínim	>= 15 D
>= 20 cm
PILONS:
Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la
seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i al formigonar.
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i
per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó.
Les barres transversals poden ser en forma d'hèlix o amb estreps independents.
Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. Les posicions dels
solapaments han de ser alternades d'un estrep al següent.
Un cop enderrocat el cap de piló l'armadura ha de sobresortir, com a mínim, 50 cm o un diàmetre del
piló.
Diàmetre barres longitudinals	>= 12 mm
Diàmetre barres transversals	>= 6 mm
Llargària de les barres longitudinals	> 9 Dp + 1 Dp
> 600 cm + 50 cm
(Dp = diàmetre del piló)
Separació de l'armadura als paraments	>= 4 cm
Separació de barres horitzontals o pas d'hèlix	<= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Distància entre estreps	<= 10% de l'especificada
- Llargària d'armadures	<= 10% de l'especificada
- Llargària d'ancoratge	± 10% de l'especificada
PANTALLES:
Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la
seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i formigonament.
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i
per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó.
Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades).
Les barres horitzontals han d'estar col.locades a la part interior de la gàbia, respecte a les
barres verticals.
Separació de la gàbia al fons de l'excavació	>= 20 cm
Separació de l'armadura als paraments	>= 7 cm
Separació entre rigiditzadors verticals	<= 1,5 m
Separació entre rigiditzadors horitzontals	<= 2,5 m
Quantitat de separadors	1/2 m2 de pantalla
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge	<= 10% de l'especificada
- Llargària de la solapa	<= 10% de l'especificada
- Posició de les armadures	Nul.la
SOSTRES RETICULARS:
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE
Diàmetre de l'armadura principal (d: cantell)	<= 0,1 d
Distància entre les barres i les peces resistents d'entrebigat	>= 0,5 D
>= 1 cm
Distància entre els estreps i el suport (d: cantell)	<= 0,5 d
Distància entre estreps en l'àbac (d: cantell)	<= 0,75 d
Distància entre estreps en el nervi perimetral (d: cantell)	<= 0,5 d
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LLOSES:
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un
mandrí.
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.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
PANTALLES:
Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una subjecció de
seguretat en previsió del trencament dels ganxos d'elevació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams
i empalmaments.
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
PILONS:
* NTE-CPI/1977 "Norma Tecnológica de la Edificación. Pilotes in situ."
PANTALLES:
* NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. Pantallas."

E4BC ARMADURES PER A LLOSES I BANCADES

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt
de barres i/o malles d'acer, a l'excavació o a l'encofrat.
S'han considerat les armadures pels elements estructurals següents:
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Lloses de fonaments
- Riostres i basaments
- Pilons
- Enceps
- Pantalles
- Pilars
- Murs estructurals
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres
- Lloses i bancades
- Membranes i voltes
- Estreps
- Armadures de reforç
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Tallat i doblegat de l'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col·locació dels separadors
- Muntatge i col·locació de l'armadura
- Subjecció dels elements que formen l'armadura
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat
CONDICIONS GENERALS:
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que
s'especifiquen a la D.T.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres
substàncies perjudicials.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95% de la secció nominal.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F.
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Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les dues
barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre  elles no sigui superior a 0,1 mm.
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboració de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els
procediments establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal.lació
industrial fixa. Només s'admet soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats
per la D.F.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Els empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.
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 han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple i no per
soldadura.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col.locar una malla de repartiment en
mig d'aquest gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas
d'elements que hagin de quedar soterrats.
La D.F. 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
Distància lliure armadura - parament	>= D màxim
>= 0,80 granulat màxim
Recobriment en peces formigonades contra el terreny	>= 70 mm
Distància lliure barra doblegada - parament	>= 2 D
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència bona:
- Lb=MxDxD	>= Fyk x D / 20
>= 15 cm
Valors de llargària bàsica (Lb) en posició d'adherència deficient:
- Lb=1,4xMxDxD	>= Fyk x D / 14
(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm)
Valors de M:
+------------------------------+
¦ Formigó ¦  B 400  ¦  B 500   ¦
¦---------¦---------¦----------¦
¦  H-25   ¦   12    ¦   15     ¦
¦  H-30   ¦   10    ¦   13     ¦
¦  H-35   ¦    9    ¦   12     ¦
¦  H-40   ¦    8    ¦   11     ¦
¦  H-45   ¦    7    ¦   10     ¦
¦  H-50   ¦    7    ¦   10     ¦
+------------------------------+
Llargària neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real):
>= 10 D
>= 15cm
- Barres traccionades	>= 1/3xLb
- Barres comprimides	>= 2/3xLb
(As: secció d'acer a tracció; As real: secció d'acer)
Valors de B:
+---------------------------------------------------+
¦     Tipus d'ancoratge     ¦ Tracció ¦ Compressió  ¦
¦---------------------------¦---------¦-------------¦
¦     Prolongació recta     ¦    1    ¦      1      ¦
¦  Patilla, ganxo, ganxo U  ¦  0,7(*) ¦      1      ¦
¦ Barra transversal soldada ¦   0,7   ¦     0,7     ¦
+---------------------------------------------------+
(*)Només amb recobriment de formigó perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1.
Llargaria de solapament	Ls >= axLb neta
Valors d'a:
+----------------------------------------------------------+
¦Distància     ¦ Percentatge de barres    ¦ Per a barres   ¦
¦entre els dos ¦ cavalcades que treballen ¦ que treballen  ¦
¦empalmaments  ¦ a tracció en relació a   ¦ a compressió:  ¦
¦més pròxims:  ¦ la secció total d'acer:  ¦                ¦
¦--------------¦--------------------------¦----------------¦
¦              ¦  20   25   33   50  >50  ¦                ¦
¦--------------¦--------------------------¦----------------¦
¦   <= 10 D    ¦ 1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  ¦      1,0       ¦
¦    > 10 D    ¦ 1,0  1,1  1,2  1,3  1,4  ¦      1,0       ¦
+----------------------------------------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge i solapa	-0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm)
+ 0,10 L (<=50 mm)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat en la
UNE 36-831.
BARRES CORRUGADES:
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Es poden col.locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas
que no hi hagi empalmaments i la peça estigui formigonada en posició vertical.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm.
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.
A la zona de solapa, el nombre màxim de barres en contacte ha de ser de quatre.
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 66.6 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de la UNE 36-832.
Distància lliure entre barres d'armadures principals	>= D màxim
>= 1,25 granulat màxim
>= 20 mm
Distàcia entre centres de barres empalmades,
segons direcció de l'armadura	>= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre barres empalmades per solapa	<= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa	<= 4 D
>= D màxim
>= 20 mm
>= 1,25 granulat màxim
Secció de l'armadura transversal (At):	At >= Dmàx
(Dmàx = Secció de la barra solapada de diàmetre més gran)
MALLA ELECTROSOLDADA:
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
- Ha de complir, com a mínim	>= 15 D
>= 20 cm
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
- Ha de complir com a mínim	>= 15 D
>= 20 cm
PILONS:
Les barres verticals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la
seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i al formigonar.
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i
per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó.
Les barres transversals poden ser en forma d'hèlix o amb estreps independents.
Els estreps independents s'han de tancar per solapa de 8 cm lligada amb filferro. Les posicions dels
solapaments han de ser alternades d'un estrep al següent.
Un cop enderrocat el cap de piló l'armadura ha de sobresortir, com a mínim, 50 cm o un diàmetre del
piló.
Diàmetre barres longitudinals	>= 12 mm
Diàmetre barres transversals	>= 6 mm
Llargària de les barres longitudinals	> 9 Dp + 1 Dp
> 600 cm + 50 cm
(Dp = diàmetre del piló)
Separació de l'armadura als paraments	>= 4 cm
Separació de barres horitzontals o pas d'hèlix	<= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Distància entre estreps	<= 10% de l'especificada
- Llargària d'armadures	<= 10% de l'especificada
- Llargària d'ancoratge	± 10% de l'especificada
PANTALLES:
Les barres principals i les d'estrebat han de formar un conjunt sòlid (gàbia), que ha de mantenir la
seva posició durant tot el procés de transport, introducció a la perforació i formigonament.
La gàbia ha de portar els ganxos, separadors i rigiditzadors que calguin per la seva manipulació i
per mantenir la posició correcta durant l'abocat i piconatge del formigó.
Les barres horitzontals han d'estar lligades a les verticals (no soldades).
Les barres horitzontals han d'estar col.locades a la part interior de la gàbia, respecte a les
barres verticals.
Separació de la gàbia al fons de l'excavació	>= 20 cm
Separació de l'armadura als paraments	>= 7 cm
Separació entre rigiditzadors verticals	<= 1,5 m
Separació entre rigiditzadors horitzontals	<= 2,5 m
Quantitat de separadors	1/2 m2 de pantalla
Toleràncies d'execució:
- Llargària d'ancoratge	<= 10% de l'especificada
- Llargària de la solapa	<= 10% de l'especificada
- Posició de les armadures	Nul.la
SOSTRES RETICULARS:
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE
Diàmetre de l'armadura principal (d: cantell)	<= 0,1 d
Distància entre les barres i les peces resistents d'entrebigat	>= 0,5 D
>= 1 cm
Distància entre els estreps i el suport (d: cantell)	<= 0,5 d
Distància entre estreps en l'àbac (d: cantell)	<= 0,75 d
Distància entre estreps en el nervi perimetral (d: cantell)	<= 0,5 d

Plec de Condicions Tècniques

Edifici Administratiu Ajuntament d'Amposta Pàgina 187



LLOSES:
Les armadures han de complir l'especificat a l'article 56 de la EHE
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegament s'ha de fer en fred, a velocitat constant, de forma mecànica i amb l'ajut d'un
mandrí.
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.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36-832 i les han
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
PANTALLES:
Durant el transport i la introducció de la gàbia a la perforació s'ha de disposar una subjecció de
seguretat en previsió del trencament dels ganxos d'elevació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la D.T., d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la D.F.
Aquests criteris inclouen les pèrdues i els increments de material corresponents a retalls, lligams
i empalmaments.
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
PILONS:
* NTE-CPI/1977 "Norma Tecnológica de la Edificación. Pilotes in situ."
PANTALLES:
* NTE-CCP/82 "Norma Tecnológica de la Edificación. Cimentaciones. Contenciones. Pantallas."

E4D2 ENCOFRATS PER A MURS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl.lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar el
formigó vist o per a revestir.
S'han considerat els encofrats per als elements següents:
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Enceps
- Riostres i basaments
- Lloses de fonaments o estructures
- Pilars
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres nervats unidireccionals
- Sostres nervats reticulars
- Membranes i voltes
- Estreps
- Zones localitzades d'estructures (caixetins d'ancoratge, canals d'ubicació de junts, daus de
recolzament, etc.)
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 arriostrament
- 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, un cop la peça estructural
estigui en disposició de suportar els esforços
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
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 estátiques 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.
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi
regalims. La D.F. ha d'autoritzar, en cada cas, la col.locació d'aquests productes.
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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.
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilizar vernissos
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.
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 D.F. l'aprovació per escrit de
l'encofrat.
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.
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.
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 D.F.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest intèrval 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 D.F. 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 i 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 D.F.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras
del parament.
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 durant el formigonament.
Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat.
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 pel formigonament:
+----------------------------------------------------------------------+
¦             ¦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        ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -      ¦± 20 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 %   ¦± 2 mm  ¦     -           ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦     -           ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦     -           ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -      ¦   -    ¦     -           ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm   ¦± 2 %   ¦  ± 30 mm/m      ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm   ¦        ¦                 ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -      ¦   -    ¦     -           ¦
¦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.
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 D.F. 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, 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.
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.
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 milèssima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes 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
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
CRITERI GENERAL:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels
elements utilitzats.
La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduïr de la superfície total del sostre o
llosa d'acord amb els criteris següents:
- Forats d'1 m2 com a màxim	no es dedueixen
- Forats de més d'1,00 m2	Es dedueix el 100%
S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels
forats.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
SOSTRES NERVATS:
EFHE Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos
prefabricados (EFHE)
ENCEPS:
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados."

E4D3 ENCOFRATS PER A BIGUES

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl.lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar el
formigó vist o per a revestir.
S'han considerat els encofrats per als elements següents:
- Rases i pous
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- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Enceps
- Riostres i basaments
- Lloses de fonaments o estructures
- Pilars
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres nervats unidireccionals
- Sostres nervats reticulars
- Membranes i voltes
- Estreps
- Zones localitzades d'estructures (caixetins d'ancoratge, canals d'ubicació de junts, daus de
recolzament, etc.)
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 arriostrament
- 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, un cop la peça estructural
estigui en disposició de suportar els esforços
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
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 estátiques 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.
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi
regalims. La D.F. 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.
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilizar vernissos
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.
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 D.F. l'aprovació per escrit de
l'encofrat.
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.
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.
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 D.F.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest intèrval 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 D.F. 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 i 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 D.F.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras
del parament.
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 durant el formigonament.
Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat.
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 pel formigonament:
+----------------------------------------------------------------------+
¦             ¦Replanteig eixos ¦           ¦        ¦                 ¦
¦             ¦                 ¦Dimensions ¦Aplomat ¦Horitzontalitat  ¦
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¦             ¦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        ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -      ¦± 20 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 %   ¦± 2 mm  ¦     -           ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦     -           ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦     -           ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -      ¦   -    ¦     -           ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm   ¦± 2 %   ¦  ± 30 mm/m      ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm   ¦        ¦                 ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -      ¦   -    ¦     -           ¦
¦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.
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.
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 D.F. 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, 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.
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.
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 milèssima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes 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
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o
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plàstics.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CRITERI GENERAL:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels
elements utilitzats.
La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduïr de la superfície total del sostre o
llosa d'acord amb els criteris següents:
- Forats d'1 m2 com a màxim	no es dedueixen
- Forats de més d'1,00 m2	Es dedueix el 100%
S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels
forats.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
SOSTRES NERVATS:
EFHE Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos
prefabricados (EFHE)
ENCEPS:
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados."

E4D7 ENCOFRATS PER A LLINDES

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl.lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar el
formigó vist o per a revestir.
S'han considerat els encofrats per als elements següents:
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Enceps
- Riostres i basaments
- Lloses de fonaments o estructures
- Pilars
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres nervats unidireccionals
- Sostres nervats reticulars
- Membranes i voltes
- Estreps
- Zones localitzades d'estructures (caixetins d'ancoratge, canals d'ubicació de junts, daus de
recolzament, etc.)
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 arriostrament
- 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, un cop la peça estructural
estigui en disposició de suportar els esforços
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
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 estátiques 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.
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi
regalims. La D.F. 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.
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilizar vernissos
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.
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.
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Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la D.F. l'aprovació per escrit de
l'encofrat.
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.
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.
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 D.F.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest intèrval 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 D.F. 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 i 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 D.F.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras
del parament.
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 durant el formigonament.
Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat.
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 pel formigonament:
+----------------------------------------------------------------------+
¦             ¦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        ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -      ¦± 20 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 %   ¦± 2 mm  ¦     -           ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦     -           ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦     -           ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -      ¦   -    ¦     -           ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm   ¦± 2 %   ¦  ± 30 mm/m      ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm   ¦        ¦                 ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -      ¦   -    ¦     -           ¦
¦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.
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.
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 D.F. 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, 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.
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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.
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.
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 milèssima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes 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
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
CRITERI GENERAL:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels
elements utilitzats.
La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduïr de la superfície total del sostre o
llosa d'acord amb els criteris següents:
- Forats d'1 m2 com a màxim	no es dedueixen
- Forats de més d'1,00 m2	Es dedueix el 100%
S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels
forats.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
SOSTRES NERVATS:
EFHE Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos
prefabricados (EFHE)
ENCEPS:
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados."

E4DA ENCOFRATS PER A SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl.lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar el
formigó vist o per a revestir.
S'han considerat els encofrats per als elements següents:
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Enceps
- Riostres i basaments
- Lloses de fonaments o estructures
- Pilars
- Bigues
- Llindes
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- Cèrcols
- Sostres nervats unidireccionals
- Sostres nervats reticulars
- Membranes i voltes
- Estreps
- Zones localitzades d'estructures (caixetins d'ancoratge, canals d'ubicació de junts, daus de
recolzament, etc.)
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 arriostrament
- 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, un cop la peça estructural
estigui en disposició de suportar els esforços
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
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 estátiques 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.
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi
regalims. La D.F. 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.
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilizar vernissos
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.
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 D.F. l'aprovació per escrit de
l'encofrat.
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.
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.
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 D.F.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
formigonada la peça, si durant aquest intèrval 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 D.F. 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 i 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 D.F.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras
del parament.
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 durant el formigonament.
Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat.
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 pel formigonament:
+----------------------------------------------------------------------+
¦             ¦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        ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -      ¦± 20 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 ¦     -           ¦
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¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm   ¦± 10 mm ¦     -           ¦
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %   ¦± 2 mm  ¦     -           ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦     -           ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦     -           ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -      ¦   -    ¦     -           ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm   ¦± 2 %   ¦  ± 30 mm/m      ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm   ¦        ¦                 ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -      ¦   -    ¦     -           ¦
¦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.
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.
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 D.F. 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, 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.
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.
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 milèssima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes 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
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
CRITERI GENERAL:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels
elements utilitzats.
La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduïr de la superfície total del sostre o
llosa d'acord amb els criteris següents:
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- Forats d'1 m2 com a màxim	no es dedueixen
- Forats de més d'1,00 m2	Es dedueix el 100%
S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels
forats.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
SOSTRES NERVATS:
EFHE Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos
prefabricados (EFHE)
ENCEPS:
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados."

E4DC ENCOFRATS PER A LLOSES I BANCADES

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl.lics o de fusta que formen l'encofrat, per a deixar el
formigó vist o per a revestir.
S'han considerat els encofrats per als elements següents:
- Rases i pous
- Murs de contenció
- Recalçats
- Traves i pilarets
- Enceps
- Riostres i basaments
- Lloses de fonaments o estructures
- Pilars
- Bigues
- Llindes
- Cèrcols
- Sostres nervats unidireccionals
- Sostres nervats reticulars
- Membranes i voltes
- Estreps
- Zones localitzades d'estructures (caixetins d'ancoratge, canals d'ubicació de junts, daus de
recolzament, etc.)
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 arriostrament
- 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, un cop la peça estructural
estigui en disposició de suportar els esforços
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
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 estátiques 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.
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi
regalims. La D.F. 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.
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilizar vernissos
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució.
Ha de ser suficientment estanc per a impedir una pèrdua apreciable de pasta entre els junts.
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 D.F. l'aprovació per escrit de
l'encofrat.
El fons de l'encofrat ha de ser net abans de començar a formigonar.
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.
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 D.F.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de
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formigonada la peça, si durant aquest intèrval 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 D.F. 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 i 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 D.F.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras
del parament.
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 durant el formigonament.
Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adequat.
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 pel formigonament:
+----------------------------------------------------------------------+
¦             ¦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        ¦
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -      ¦± 20 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 %   ¦± 2 mm  ¦     -           ¦
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦     -           ¦
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm   ¦± 5 mm  ¦     -           ¦
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -      ¦   -    ¦     -           ¦
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm   ¦± 2 %   ¦  ± 30 mm/m      ¦
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm   ¦        ¦                 ¦
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -      ¦   -    ¦     -           ¦
¦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.
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.
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 D.F. 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, 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.
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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.
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 milèssima de la llum.
Els puntals es col·locaran sobre soles. Quan aquestes 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
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
CRITERI GENERAL:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T. i que es trobi en contacte amb el
formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, així com la recollida, neteja i acondicionament dels
elements utilitzats.
La superficie corresponent a forats interiors s'ha de deduïr de la superfície total del sostre o
llosa d'acord amb els criteris següents:
- Forats d'1 m2 com a màxim	no es dedueixen
- Forats de més d'1,00 m2	Es dedueix el 100%
S'inclou dins d'aquests criteris l'excés de superfície necessària per a conformar el perímetre dels
forats.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
* PG 3/75 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes." Amb les
esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (BOE n° 213 del 5.9), O.M. del 21.1.88
(BOE n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° 118 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242 del 9.10).
SOSTRES NERVATS:
EFHE Real Decreto 642/2002 de 5 de Julio, por el que se aprueba la Instrucción para el proyecto y la
ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizados con elementos
prefabricados (EFHE)
ENCEPS:
* NTE-CPE/78 "Norma Tecnológica de la Edificación: Pilotes. Encepados."

E4F2 PARETS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Execució de parets portants o de travament, formades amb peces de ceràmica massissa, calada o
totxana, col.locades amb morter de ciment o morter mixt, per a quedar vista o per revestir.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col.locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col.locació de plomades en arestes i voladissos
- Col.locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junt i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rossadures i esquitxos de morter
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable i resistent.
La paret ha d'estar aplomada.
Les filades han de ser horitzontals.
No hi ha d'haver fissures.
Les peces han d'estar col.locades a trencajunt i han de cavalcar com a mínim 1/4 del seu llarg menys
un junt.
No hi poden haver elements més petits que mitj peça.
Els junts han d'estar plens de morter.
Els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la D.F. no fixa d'altres
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condicions.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
La solapa de la trava ha de ser més gran d'1/4 del llarg de la peça menys un junt.
El nombre de peces que traven cada pla d'enllaç ha de ser més gran que 1/4 del total.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i
rígida per distribuir uniformement les càrregues.
Els sostres han d'enllaçar amb els murs mitjançant cadenes de formigó armat.
Regates:
- Pendent	>= 70°
- Fondària	<= 1/6 de l'amplària de la paret
Distància entre junts de dilatació:
- Clima marítim:
- Dosificacions 1:4, 1:3, 1:0,5:4, 1:0,25:3	40 m
- Dosificacions 1:6, 1:1:7	50 m
- Clima continental:
- Dosificacions 1:4, 1:3, 1:0,5:4, 1:0,25:3	30 m
- Dodificacions 1:6, 1:1:7	40 m
Toleràncies d'execució:
- Amplària de la paret	- 10 mm
+ 15 mm
- Alçària parcial	± 15 mm
- Alçària total	± 25 mm
- Replanteig d'eixos parcials	± 10 mm
- Replanteig d'eixos extrems	± 20 mm
- Aplomat en una planta	± 10 mm
- Aplomat total	± 30 mm
- Horitzontalitat de les filades	± 2 mm/m
± 15 mm/total
- Planor dels paraments (regle 2 m):
- Per a revestir	± 10 mm
- Per a quedar vist	± 5 mm
- Gruix dels junts	± 2 mm
PARETS DE TOTXANA:
No han de quedar buits de peces obertes a l'exterior.
Les cantonades, els brancals, les traves, etc.. han d'estar formades amb maons calats de la mateixa
modulació.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja.
Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han d'enderrocar les
parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han
fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
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 enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter.
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.
Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures de 2,00 m2 com a màxim	No es dedueixen
- Obertures de 2,00 m2 fins a 4,00 m2 com a màxim	Es dedueix el 50%
- Obertures de més de 4,00 m2	Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la col.locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col.locació es compta a
part.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo."

E511 ACABATS DE TERRATS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials.
S'han considerat els tipus següents:
- Acabat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant amb base de poliestirè expandit,
col.locat sense adherir.
- Capa de protecció de grava o de palet de riera.
- Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida de 5 cm de gruix.
- Paviment de rajola ceràmica col.locada amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Acabat amb peces prefabricades de formigó:
- Replanteig de les peces
- Col.locació de les peces en sec sobre el suport
Capa de protecció amb grava o palet de riera:
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- Replanteig del nivell
- Abocada i estesa del granulat
Capa de protecció amb formigó lleuger:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Abocat del material i reglejat de la superfície
- Cura i protecció del material
Paviment de rajola ceràmica:
- Replanteig de l'especejament
- Col.locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del paviment
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
El paviment ha de quedar pla, formant una quadrícula de lloses alineades en les dues direccions, amb
el junt sense emmorterar.
El paviment ha de quedar separat dels paraments i dels elements verticals.
Separació entre peces	<= 0,2 cm
Junts perimetrals	>= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor	± 5 mm/2 m
- Nivells	± 10 mm/total
- Alineació de les filades	<= 2 mm/m
<= 10 mm/total
CAPA DE PROTECCIÓ AMB GRAVA O PALET DE RIERA:
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.
Pendent	<= 3%
Toleràncies d'execució:
- Gruix de la capa	± 10 mm
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material
elàstic, o bé, buits.
Toleràncies d'execució:
- Gruix	- 10 mm
- Nivell	± 10 mm
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:
El paviment ha de quedar pla en els trams previstos.
El paviment ha de quedar separat dels paraments i dels elements verticals.
Les peces han de quedar col.locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar plens de
morter.
Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col.locats a trencajunt. Els junts de la capa
superior han de quedar plens de morter.
Cal preveure junts de dilatació, que s'han de segellar amb silicona.
Separació entre peces	0,2 - 0,5 cm
Junts perimetrals	>= 1 cm
Distància entre els junts de dilatació	<= 5 m
Amplària dels junts de dilatació	>= 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor	± 5 mm/2 m
- Nivells	± 10 mm/total
- Alineació de les filades	<= 5 mm/2 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han
fet.
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
S'ha de treballar sense pluja. Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de
mantenir entre 5°C i 25°C.
El replanteig exigeix l'aprovació de la D.F.
CAPA DE PROTECCIÓ AMB GRAVA O PALET DE RIERA:
L'alçària d'abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirè extruït i d'1 m sobre elements de
fàbrica.
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja.
Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar i refer les
parts afectades.
S'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com
a mínim:
- 15 dies en temps caloròs i sec
- 7 dies en temps humit
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
S'han de col.locar a truc de maceta.
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No s'ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d'haver-se col.locat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim	No es dedueixen
- Obertures de més d'1,00 m2	Es dedueix el 100%
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E51Z ELEMENTS AUXILIARS PER A TERRATS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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 D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
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 no absorbir 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.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E522 TEULADES DE TEULA DE CERÀMICA

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de revestiment de cobertes amb pendent, mitjançant teules de ceràmica fixades amb morter
sobre el suport, clavades sobre enllatat o col.locades sense adherir.
S'han considerat els tipus següents:
- Teula àrab col.locada amb morter
- Teula plana clavada sobre enllatat
- Teula plana col.locada amb morter
- Teula romana clavada sobre enllatat
- Teula romana col.locada amb morter
- Lloseta col.locada sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels eixos dels pendents
- Col.locació de les teules per filades
CONDICIONS GENERALS:
Les esquenes d'ase i els aiguafons han de quedar alineats longitudinalment.
El conjunt dels elements col.locats ha de ser estanc.
Si s'utilitzen teules de color uniforme (vermell, palla, marró o gris), el conjunt acabat ha de
tenir un color uniforme.
Volada de les teules del ràfec	>= 4 cm
Cavalcament entre les teules i els aiguafons	>= 10 cm
Separació entre els cavalcaments
de les teules situades sobre els aiguafons	>= 20 cm
Les teules planes han de quedar col.locades a trencajunt en la direcció del pendent i alineades en
l'altra direcció.
Toleràncies d'execució:
+-----------------------------------------------------------+
¦         ¦Paral.lelisme entre ¦Alineació entre ¦Alineació  ¦
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¦Tipus de ¦   dos fileras      ¦ dues teules    ¦ de la     ¦
¦ teula   ¦   consecutives     ¦  consecutives  ¦ filera    ¦
¦         ¦       (mm)         ¦      (mm)      ¦  (mm)     ¦
¦---------¦--------------------¦----------------¦-----------¦
¦  Àrab   ¦       ± 20         ¦      ± 10      ¦  ± 20     ¦
¦---------¦--------------------¦----------------¦-----------¦
¦Plana o  ¦                    ¦                ¦           ¦
¦ romana  ¦       ± 10         ¦      ± 5       ¦  ± 10     ¦
+-----------------------------------------------------------+
- Paral.lelisme entre les filades i la línia del ràfec	± 100 mm
TEULA ÀRAB:
Les filades han de quedar alineades longitudinalment i transversalment.
Les teules han de cavalcar dins del seu encaix.
Cavalcament en sentit del pendent:
- Pendent < 30%	15 cm
- Pendent entre el 30% i 40%	13 cm
- Pendent > 40%	10 cm
Distància lliure de pas d'aigua entre cobertores	>= 3 cm
<= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcament	± 5 mm
TEULA ROMANA:
Les filades han de quedar alineades longitudinalment i transversalment.
Les teules han de cavalcar dins del seu encaix.
TEULA COL.LOCADA AMB MORTER:
En la teulada de teula àrab, totes les canals i les cobertores han de quedar collades amb morter.
Totes les teules planes han de quedar collades amb morter al tauler pels encaixos de l'extrem
superior.
TEULA CLAVADA SOBRE ENLLATAT:
Totes les teules han de quedar clavades sobre de l'enllatat. La teula plana per dos punts i la
romana per un punt.
Les peces que fan esquenes d'ase han d'anar enmorterades.
Les teules del ràfec han de quedar collades amb morter.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop
realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.
El suport i les teules per col.locar, que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir la
humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Si s'utilitzen teules procedents de recuperació abans de col.locar-les cal comprobar que compleixen
les condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte:
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistencia de la peça
- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen, que
puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules
utilitzades, de forma que es puguin col.locar amb els cavalcaments i les alineacions previstes
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim	No es dedueixen
- Obertures de més d'1,00 m2	Es dedueix el 100%
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E5Z1 FORMACIÓ DE PENDENTS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.
S'han considerat els materials següents:
- Formigó o morter de granulats lleugers de 10 a 20 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
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- 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:
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la D.F.
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.
Gruix màxim	<= 30 cm
Gruix mínim	>= 5 cm
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	<= 30 cm
Gruix mínim	>= 5 cm
Distància entre mestres	<= 2 m
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:
Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport.
Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la
secció de la peça.
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col.locar els connectors necessàris 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 de 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.
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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 no absorbir 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
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim	No es dedueixen
- Obertures de més d'1,00 m2	Es dedueix el 100%
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E5Z2 SOLERES I EMPOSTISSATS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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 panells 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
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 peçes han d'estar col.locades a trencajunt.
Toleràncies d'execució:
- Nivells de solera	± 10 mm
- Planor:
+------------------------------------------------+
¦     Material solera            ¦  Planor       ¦

Plec de Condicions Tècniques

Edifici Administratiu Ajuntament d'Amposta Pàgina 206



¦--------------------------------¦---------------¦
¦Tauló ceràmic, supermaó o       ¦ ± 5 mm / 2 m  ¦
¦   encadellat ceràmic           ¦               ¦
¦--------------------------------¦---------------¦
¦Placa prefabricada, empostissat ¦± 10 mm/ 2 m   ¦
¦o tauler hidrofugat             ¦               ¦
+------------------------------------------------+
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:
- 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 no absorbir 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 D.T.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim	No es dedueixen
- Obertures de més d'1,00 m2	Es dedueix el 100%
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.

Plec de Condicions Tècniques

Edifici Administratiu Ajuntament d'Amposta Pàgina 207



4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E5ZD MINVELLS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Execució d'elements de protecció del junt que formen el pla de la coberta amb el parament vertical.
S'han considerat els tipus següents:
- Minvell amb una o dues peces de planxa metàl.lica encastada al parament en la seva vora superior
amb morter
- Minvell de rajola ceràmica encastada al parament en la seva vora superior i col.locada amb morter
- Minvell amb rajola ceràmica col.locada amb morter contra el parament
- Minvell de caixa fet amb totxana recoberta amb rajola ceràmica amb trencaaigües, col.locat amb
morter
- Minvell de planxa metàl.lica, fixat mecànicament al parament
- Trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical, agafada amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de minvell amb planxa encastada al parament:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Execució de la regata en el parament
- Col.locació de les làmines metàl.liques encastades amb morter dins de la rasa
- Execució dels junts entre làmines
Formació de minvell amb rajola ceràmica encastada al parament:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Execució de la regata en el parament
- Col.locació de la rajola encastada amb morter dins de la rasa, sola o recolzada sobre una filera
de rajola ceràmica o d'encadellat ceràmics
- Rejuntat i neteja dels junts
Formació de minvell amb rajola ceràmica contra el parament:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Execució de la regata en el parament
- Col.locació de la rajola ceràmica encastada amb morter dins de la rasa i recolzada sobre la
cobertura
- Rejuntat i neteja dels junts
Formació de minvell de caixa:
- Neteja i preparació del suport
- Replanteig de l'element
- Execució de la regata en el parament
- Execució de la filada amb totxana col.locada amb morter
- Col.locació de la rajola ceràmica cobrint la filada, encastada amb morter dins del parament sola,
o recolzada sobre una filera de rajola ceràmica o d'encadellat ceràmic
- Rejuntat i neteja dels junts
Formació de minvell amb planxa, fixat mecànicament al parament:
- Replanteig de l'element
- Col.locació de les làmines metàl.liques mitjançant fixacions mecàniques
- Execució dels junts entre làmines
- Formació de trobada de teulada de teula àrab amb parament vertical:
- Replanteig de l'element
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Col·locació del morter
- Col·locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja
CONDICIONS GENERALS:
Les peces han de quedar sòlidament fixades al suport.
El conjunt de l'element col.locat ha de ser estanc.
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.
Pendent de la peça:
- Minvell contra parament	>= 100%
- Minvell encastat al parament	25% - 50%
Toleràncies d'execució:
- Alineacions:
+--------------------------------------------+
¦   Component    ¦      Alineacions          ¦
¦----------------¦---------------------------¦
¦    Planxa      ¦ ± 5 mm/m  ¦± 20 mm/total  ¦
¦Rajola ceràmica ¦ ± 5 mm/m  ¦± 10 mm/total  ¦
¦   Totxana      ¦± 5 mm/2 m ¦± 10 mm/total  ¦
+--------------------------------------------+
MINVELL DE PLANXA:
Els junts entre les peces han de quedar doblegats i encaixats.
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua.
Si el minvell es encastat al parament i està format per dues peces, aquestes han de quedar amb les
vores doblegades i encaixades. La peça superior ha d'anar encastada dins d'una rasa i collada amb
morter. La peça de desenvolupament més gran ha d'anar a sota.
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La unió de planxes s'ha de fer, sempre que sigui posible per unió engrapada, per tal de permetre el
lliure moviment de les planxes.
Els extrems de dues planxes contigües es pleguen i les dues planxes s'enganxen entre sí. Els extrems
han de quedar doblegats en angle recte.
En la base de la unió ha de quedar una separació de 2-3 mm entre els extrems de la planxa, per tal
d'absorbir els moviments.
L'extrem de la planxa s'ha d'aixecar sobre el parament, aquesta prolongació ha de quedar protegida
amb una banda de planxa, l'extrem superior d'aquesta banda ha de quedar fixat en l'element i
l'extrem inferior ha de quedar doblegat per tal d'augmentar la seva rigidesa. Els extrems verticals
han de quedar units mitjançant engrapat senzill.
En l'element de planxa de plom, els junts entre les peces s'han de soldar amb estany.
Les vores del junt de dilatació s'han de fer doblegades i encaixades.
Llargària de la planxa de plom	<= 200 cm
Distància entre junts de dilatació	<= 600 cm
Cavalcament sobre el mur	 >= 10 cm
Cavalcament de la banda de protecció sobre la planxa	 >= 5 cm
Cavalcaments:
- Planxa de zinc, coure o acer galvanitzat	>= 5 cm
- Planxa de plom	>= 2,5 cm
Amplària de l'estanyat en els extrems a soldar	>= 15 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcament	± 5 mm
MINVELL DE PLANXA FIXAT AL PARAMENT:
Les peces han de quedar fixades al suport mitjançant claus amb junts de plom.
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
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
movimentsde dilatació del metall.
Separació de les fixacions dels extrems de la planxa	>= 20 mm
Distància entre els punts de fixació	<= 50 cm
MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA:
Les rajoles han de quedar col.locades a tocar, rejuntades amb morter i encastades al parament dins
d'una regata, que ha de quedar reblerta de morter.
L'aresta superior del minvell ha de quedar en el mateix pla del parament o encastada a dins.
MINVELL DE RAJOLA CERÀMICA ENCASTAT AL PARAMENT:
Quan la rajola va recolzada sobre un suport format per un altra rajola o encadellat, aquesta s'ha
d'encastar com a mínim 1/3 de la seva volada dins del parament i ha de quedar alineada amb la
recrescuda perimetral de la coberta.
La rajola d'acabat ha de tenir una volada de 3 cm sobre la recrescuda perimetral de la coberta.
El conjunt del minvell acabat ha d'estar separat 3 cm per sobre de la recrescuda perimetral de la
coberta.
Volada màxima de la rajola:
+----------------------------------------------+
¦            Col.locació             ¦ Volada  ¦
¦                                    ¦  (cm)   ¦
¦------------------------------------¦---------¦
¦           Amb morter               ¦ <= 10   ¦
¦Recolzada sobre rajola ceràmica     ¦ <= 15   ¦
¦Recolzada sobre encadellat ceràmic  ¦ <= 20   ¦
+----------------------------------------------+
MINVELL DE CAIXA:
El minvell ha de quedar pla, alineat i amb el pendent previst. Les rajoles d'acabat superior no han
de tenir celles.
El minvell ha d'estar format per una totxana amb acabat superior de rajola ceràmica, que ha d'anar
encastada dintre d'una regata feta al parament, reblerta i rejuntada posteriorment amb morter. Les
rajoles han de quedar rejuntades.
El maó de suport del minvell ha d'anar recolzat sobre l'encadellat ceràmic i separat dels paraments
i dels elements verticals.
Distància als paraments i als elements verticals	>= 3 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor	± 3 mm/m
TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL:
Les peces han de cavalcar entre elles, la vora de la teula en contacte amb el parament vertical, ha
de quedar encastada dins d'una regata feta al parament, reblerta i rejuntada posteriorment.
El sentit de cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut d'aigua.
Cavalcament de les peces	>= 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Cavalcaments	- 0 mm
+ 20 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha
d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
MINVELL DE PLANXA:
La col.locació dels trams s'ha de començar pel punt més baix.
Si la planxa s'ha d'encastar al parament, aquest s'ha de preparar previament amb una capa d'emulsió
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bituminosa.
La soldadura ha de penetrar completament sota el junt.
No s'han de recalentar les parts a soldar.
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de coure amb el ferro, zinc, alumini, acer
galvanitzat o fosa i la fusta de cedre.
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment
portland 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.
MINVELL COL.LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
MINVELL DE PECES CERÀMIQUES:
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
Quan s'hagin de tallar peces, el tall ha de ser recte i l'aresta viva, sense escantonaments.
TROBADA DE TEULADA DE TEULA AMB PARAMENT VERTICAL:
Si s'utilitzen teules procedents de recuperació, abans de col·locar-les cal comprovar que compleixen
les condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament correcte:
- No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles
- No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció
- No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistencia de la peça
- Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tinguès adherits en origen, que
puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules
- Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules
utilitzades, de forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les alineacions previstes
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MINVELL ENCASTAT AL PARAMENT, CONTRA PARAMENT, DE CAIXA O FIXAT AL PARAMENT, TROBADA DE TEULA AMB
PARAMENT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
MINVELL CONTRA PARAMENT AMB LA PART SUPERIOR HORITZONTAL I LA PART INFERIOR SEGUINT EL PENDENT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E5ZH CANALS EXTERIORS, BUNERES I REIXES DE DESGUÀS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Suministre i col.locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta.
S'han considerat els següents materials per a canal exterior:
- Planxa de zinc de 0,60 a 0,82 mm de gruix
- Planxa de coure de 0,60 a 0,82 mm de gruix
- PVC rígido
Planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de l'element
- Col.locació de l'element
- Execució de les unions
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element col.locat ha de ser estanc.
El conjunt de l'element col.locat ha de ser estable.
En la canal de PVC, els canvis de direcció han d'estar fets amb peces especials. En les de PVC, mai
s'han de fer per escalfament o deformació de la canal.
La unió entre els trams de la canal s'ha de fer de manera que en quedi assegurada l'estanquitat.
En la canal de PVC, la unió entre els trams de la canal s'ha de fer a pressió amb peces del mateix
material.
El cavalcament de les làmines, en la canal de planxa, s'ha de fer protegint l'element en el sentit
del recorregut de l'aigua. Els junts de dilatació han de ser estancs.
Els junts entre les peces de planxa de zinc, s'han de soldar amb estany.
Les unions entre les canals i els baixants han d'anar soldades amb soldadura d'estany, en la canal
de planxa de zinc, o química, en la de PVC.
Cavalcament entre làmines en la canal de planxa	5 cm
Material dels ganxos de fixació al suport:
+------------------------------------------------------------------------+
¦ Material de la canal  ¦Material dels ganxos de fixació                 ¦
¦-----------------------¦------------------------------------------------¦
¦PVC rígid              ¦de PVC o d'acer galvanitzat                     ¦
¦-----------------------¦------------------------------------------------¦
¦Planxa de zinc         ¦d'acer galvanitzat, brides de zinc roblonades,  ¦
¦                       ¦doblegades i encaixades amb la canal            ¦
¦-----------------------¦------------------------------------------------¦
¦Planxa coure           ¦d'acer galvanitzat                              ¦
¦-----------------------¦------------------------------------------------¦
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¦Planxa acer galvanitzat¦d'acer galvanitzat                              ¦
+------------------------------------------------------------------------+
Distància entre suports i junts de dilatació:
+------------------------------------------------+
¦Material de ¦  Distància   ¦ Distància entre    ¦
¦ la canal   ¦entre suports ¦junts de dilatació  ¦
¦            ¦     (cm)     ¦      (cm)          ¦
¦------------¦--------------¦--------------------¦
¦Planxa      ¦    <= 50     ¦    <= 600          ¦
¦------------¦--------------¦--------------------¦
¦PVC rígid   ¦    <= 70     ¦    <= 1200         ¦
+------------------------------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Pendent	± 2 mm/m
± 10 mm/total
- Cavalcament entre les làmines en la canal de planxa	± 2 mm
- Alineació respecte al plànol de façana:
+--------------------------------------+
¦Material de ¦Alineació respecte al    ¦
¦ la canal   ¦  pla de façana          ¦
¦------------¦-------------------------¦
¦Planxa      ¦± 5 mm/m ¦< 10 mm/total  ¦
¦------------¦---------¦---------------¦
¦PVC rígid   ¦± 2 mm/m ¦< 10 mm/total  ¦
+--------------------------------------+
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha
d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
La col.locació dels trams de la canal s'ha de començar pel punt més baix del recorregut.
ELEMENT DE PLANXA DE ZINC:
En els elements de planxa s'ha d'evitar el contacte directe del zinc amb el guix, els morters de
ciment pòrtland frescos, la calç, l'acer no galvanitzat, el coure sense estanyar i les fustes dures
(roure, castanyer, teca, etc.).
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E612 PARETS DE CERÀMICA

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes,
col.locades amb morter.
S'han considerat els elements següents:
- Peces ceràmiques
- Maons de morter de ciment
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada
- Paret de tancament passant
- Paret divisòria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col.locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col.locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser no estructural.
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col.locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la D.F. no fixa cap altra
condició.
Els maons ceràmics han de cavalcar, com a mínim, 1/4 del seu llarg menys un junt.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part
superior, si la D.F. no fixa altres condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts
singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la mateixa
modulació.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un
espai de 2 cm entre l'útltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb morter,
un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.

Plec de Condicions Tècniques

Edifici Administratiu Ajuntament d'Amposta Pàgina 211



Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Regates:
- Pendent	>= 70°
- Fondària	<= 1/6 de l'amplària de la paret
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials	± 10 mm
- Extrems	± 20 mm
- Alçària	± 15 mm/3 m
± 25 mm/total
- Aplomat	± 10 mm/3 m
± 30 mm/total
- Gruix dels junts	± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre	± 5 mm
PARET DE CERÀMICA
Gruix dels junts:
+--------------------------------------------+
¦Acabat de la paret  ¦Gruix dels junts (cm)  ¦
¦--------------------¦-----------------------¦
¦Vista               ¦         1             ¦
¦Per a revestir      ¦         1,2           ¦
+--------------------------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Planor i horitzontalitatde les filades:
+--------------------------------------------------------------+
¦Acabat de     ¦Planor       ¦      Horitzontalitat            ¦
¦la paret      ¦             ¦      de les filades             ¦
¦--------------¦-------------¦---------------------------------¦
¦Vista         ¦ ± 5 mm/2 m  ¦ ± 2 mm/m         ± 15 mm/total  ¦
¦Per revestir  ¦± 10 mm/2 m  ¦ ± 3 mm/m         ± 15 mm/total  ¦
+--------------------------------------------------------------+
PARET DE MAONS DE MORTER DE CIMENT:
A totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
Gruix dels junts	0,5 - 1 cm
Toleràncies d'execució:
- Planor	± 5 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades	± 2 mm/m
± 15 mm/total
PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a
màxim, si la D.F. no fixa cap altra condició.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si
la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans
i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar
les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces s'han de col.locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter.
PARET DE CERÀMICA:
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin
aigua al morter.
PARET DE MAONS DE MORTER DE CIMENT:
S'ha d'humitejar el maó per a col.locar només a la zona dels junts. Si el maó conté additiu
hidrofugant no s'ha d'humitejar.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PARET DE CERAMICA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2,00 m2	No es dedueixen
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2	Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4,00 m2	Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col.locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col.locació es compta a
part.
PARET DE MAONS DE MORTER DE CIMENT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2,00 m2	No es dedueixen
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2	Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4,00 m2	Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col.locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col.locació es compta a
part.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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E614 PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col.locades
amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Envà o paredó de tancament
- Envà o paredó de tancament passant
- Doble envà articulat
- Envà pluvial
- Envà o paredó interior
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col.locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
- Col.locació de les peces
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.
Les peces han d'estar col.locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la D.F. no fixa cap altra
condició.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part
superior, si la D.F. no fixa altres condicions.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural
horitzontal a cada planta.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials	± 10 mm
- Extrems	± 20 mm
- Alçària	± 15 mm/3 m
± 25 mm/total
- Aplomat	± 10 mm/3 m
± 30 mm/total
- Gruix dels junts	± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre	± 5 mm
- Planor i horitzontalitatde les filades:
+--------------------------------------------------------------+
¦Acabat de     ¦Planor       ¦      Horitzontalitat            ¦
¦la paret      ¦             ¦      de les filades             ¦
¦--------------¦-------------¦---------------------------------¦
¦Vista         ¦ ± 5 mm/2 m  ¦ ± 2 mm/m         ± 15 mm/total  ¦
¦Per revestir  ¦± 10 mm/2 m  ¦ ± 3 mm/m         ± 15 mm/total  ¦
+--------------------------------------------------------------+
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un
espai de 2 cm entre l'útltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb morter,
un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret interior de tancament, en els brancals,
les cantonades i els elements no estructurals.
Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a
màxim, si la D.F. no fixa cap altra condició.
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals.
Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
DOBLE ENVÀ ARTICULAT:
No hi ha d'haver cap lligam entre els dos fulls de l'envà ni entre els plafons verticals de cada
full.
Cal que tingui un junt vertical cada 65 cm, alternativament a cada un dels fulls.
Les peces que formen cada plafó han d'estar col.locades a trencajunt i les filades han de ser
horitzontals.
Els maons perpendiculars als fulls han d'estar travats, en filades alternatives, només a un d'ells i
cal que quedin separats de l'altre amb una làmina de poliestirè expandit elastificat. La travada de
cada un dels fulls ha de ser alternativa.
L'acord amb qualsevol altre element, horitzontal o vertical, s'ha de fer sense travar.
Els junts verticals han de quedar marcats a l'enguixat.
Qualsevol obertura ha de tenir tota l'alçària de l'envà.
ENVÀ PLUVIAL:
Els pilars de lligada han de ser de maó massís o calat i han d'estar travats per filades
alternatives amb la paret de suport.
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L'envà ha de quedar travat als pilars de lligada. La part inferior ha de descansar sobre un element
resistent i la superior s'ha de protegir de l'entrada d'aigua de pluja dins la cambra.
Hi ha d'haver forats de ventilació distribuïts entre les parts altes i baixes.
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un
espai de 2 cm entre l'útltima filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb morter,
un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.
Fondària de les regates:
+-----------------------------------------+
¦Gruix paret (cm) ¦Fondària regates (cm)  ¦
¦-----------------¦-----------------------¦
¦         4       ¦       <= 2            ¦
¦         5       ¦     <= 2,5            ¦
¦     6 - 7       ¦       <= 3            ¦
¦       7,5       ¦     <= 3,5            ¦
¦         9       ¦       <= 4            ¦
¦        10       ¦       <= 5            ¦
+-----------------------------------------+
Regates:
- Pendent	>= 70°
- A dues cares. Separació (parets per revestir)	>= 50 cm
- Separació dels marcs	>= 20 cm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil.li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si
la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans
i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar
les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin
aigua al morter.
Les peces s'han de col.locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CONDICIONS GENERALS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):
Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2,00 m2	No es dedueixen
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2	Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4,00 m2	Es dedueixen el 100%
Aquests criteris inclouen la col.locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara
bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col.locació es compta a
part.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E743 MEMBRANES NO ADHERIDES AL SUPORT AMB LÀMINES DE PVC NO PROTEGIDES

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Execució de la impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de làmines de policlorur de
vinil sense armadura o amb armadura de malla de fibra de vidre o poliester.
S'han considerat els tipus de làmines següents:
- Làmina no resistent a l'intempèrie
- Làmina resistent a l'intempèrie
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Adherides a la base amb adhesiu
- Sense adherir
- Col.locada amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Membrana adherida:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'adhesiu
- Col.locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
Membrana no adherida:
- Neteja i preparació del suport
- Col.locació de l'element separador
- Col.locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
Membrana fixada mecànicament:
- Neteja i preparació del suport
- Col.locació de la làmina
- Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
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Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular, amb un mínim d'imperfeccions (bonys, arrugues,
etc.).
Ha de ser estanca.
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.
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 15 cm com a mínim, ha de quedar ben
adherida en aquesta prolongació i encastada dins d'una regata que s'ha de tapar amb morter de
pòrtland. En el cas que no es pugui fer regata, la membrana ha de quedar soldada a un connector amb
acabat termoplàstic, fixat mecànicament.
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar encastat un cordó cel.lular de polietilè
tou. La làmina ha de ser contínua sobre el junt.
La làmina ha de cavalcar un mínim de 5 cm dintre dels elements de desguàs. En aquests punts ha
d'anar soldada o fixada a pressió.
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.
- Angles (acord aixamfranat):
- Base 	>= 5 cm
- Alçària 	>= 5 cm
- Radi (acord de mitjacanya)	>= 5 cm
Cavalcaments	>= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Nivells	± 15 mm
- Cavalcaments	± 10 mm
MEMBRANA ADHERIDA:
Ha de quedar totalment adherida al suport.
S'admeten soldadures per fusió en fred o per aplicació d'escalfor.
MEMBRANA NO ADHERIDA:
No ha de quedar adherida al suport, excepte en el perímetre i al voltant de tots els elements que la
traspassin.
Cal assegurar-se que la membrana que no porta armadura, no es separarà, per efecte de la retracció,
dels paraments verticals del perímetre.
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:
Ha de quedar fixada mecànicament al suport en tota la seva superfície, i adherida en el seu
perímetre i al voltant de tots els elements que la traspassin.
Les fixacions han de quedar situades formant línies paral.leles entre elles i a les vores de
l'element per cobrir.
S'han d'utilitzar tacs de PVC i visos amb volanderes o platines que garanteixin l'estanquitat de la
fixació.
Nombre de fixacions (alçada edifici < 8 m):
- En la zona interna	>= 3 unitats/m2
- En les vores	>= 6 unitats/m2
Separació entre línies de fixacions	<= 2 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil.li entre 5°C i 35°C.
Característiques del suport:
- Pendent	>= 2%
- Planor	± 5 mm/2 m
- Rugositats	<= 1/3 del gruix de la làmina
- Resistència a la compressió	>= 2 kp/cm2
- Humitat	<= 5%
Els cavalcaments s'han de fer amb les làmines totalment seques i netes. No s'han d'unir més de 3
làmines en el mateix punt.
Les làmines no han de quedar en contacte directe amb poliestirè expandit, si es preveu que poden
assolir temperatures > 30°C.
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 ADHERIDA:
Les làmines s'han d'unir entre elles i al suport amb l'adhesiu aplicat a les dues cares dels
elements per unir i per pressió. No han de quedar bosses d'aire.
L'adhesiu ha de ser sec al tacte quan es col.loqui la làmina.
MEMBRANA NO ADHERIDA O FIXADA MECÀNICAMENT:
Les làmines s'han d'unir entre elles per:
- Soldadura química: amb un agent de soldadura per fusió en fred
- Soldadura en calent: fusió del material al aplicar calor i per pressió
- Adhesiu: aplicat a les dues cares dels elements a unir i per pressió. No han de quedar bosses
d'aire
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents:
- Forats d'1 m2 com a màxim	No es dedueixen
- Forats de més d'1 m2	Es dedueixen el 100%
Inclouen igualment l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals,
utilitzant, si cal, materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 104-416-92 Plásticos. Sistemas de impermeabilización de cubiertas con membranas
impermeabilizantes formadas con láminas de poli (cloruro de vinilo) plastificado.
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E7A2 BARRERES SINTÈTIQUES

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació d'una barrera de vapor/estanquitat amb una làmina de pòlietilè col.locada no adherida.
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 cobrir tota la superfície per impermeabilitzar sense discontinuïtats.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
La barrera ha d'aconseguir, on s'apliqui, la discontinuïtat entre la part inferior i la superior.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
Cal reduir al màxim possible les discontïnuitats entre làmines.
Amplària de la làmina col.locada	>= 3 m
Cavalcaments	>= 10 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.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents:
- Forats d'1 m2 com a màxim	No es dedueixen
- Forats de més d'1 m2	Es dedueixen 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.

E7B1 LÀMINES SEPARADORES DE POLIPROPILÈ

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Làmina separadora col.locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
- Feltre de polipropilè
- Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix
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.
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.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
Cavalcaments	>= 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.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents:
- Forats d'1 m2 com a màxim	No es dedueixen
- Forats de més d'1 m2	Es dedueixen 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.

E7C2 AÏLLAMENTS AMB PLANXES DE POLIESTIRÈ

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació d'aïllament amb plaques de diferents materials.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de poliestirè extruït
- Plaques de poliestirè expandit
- Plaques de poliestirè expandit moldejat per a terra radiant
- Plaques d'escuma de poliuretà
- Plaques de poliestirè expandit amb ranures en una de les seves cares
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Amb morter
- Amb adhesiu
- Amb oxiasfalt
- Fixades mecànicament
- Amb emulsió bituminosa
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- Fixades als connectors que uneixen la paret passant amb l'estructura i subjectes a aquests
mitjançant volanderes de plàstic
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de les plaques (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col.locació de les plaques
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte per les plaques col.locades no adherides.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques han de quedar col.locades a tocar i a trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts
tèrmics.
En les plaques que van fixades als connectors, el junt entre les plaques no ha de coincidir amb el
connector de la paret.
A l'aïllament amb placa de poliuretà amb paper embreat a les dues cares, els junts han d'estar
segellats amb cinta adhesiva com a solució de continuitat del paper embreat.
Junts	<= 2 mm
PLAQUES COL.LOCADES AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
Distància entre punts de fixació	<= 70 cm
PLAQUES PER A TERRA RADIANT:
Les plaques han de quedar encaixades per les vores, col.locades de manera que les ranures per a
allotjar els conductes de calefacció, quedin alineades i siguin contínues.
La cara llisa de la placa ha de quedar recolzada sobre la base del paviment i els resalts per a
suport dels conductors, han de quedar a la part superior.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de ser net.
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col.locació.
El material col.locat s'ha de protegir d'impactes, pressions o d'altres accions que el puguin
alterar, i d'una exposició solar molt llarga.
PLAQUES COL.LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT O EMULSIÓ BITUMINOSA:
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
Les plaques col.locades amb oxiasfalt, no s'han de posar en contacte amb l'oxiasfalt fins que aquest
no estigui a una temperatura inferior a 100°C.
PLAQUES COL.LOCADES NO ADHERIDES:
S'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents:
- Forats d'1 m2 com a màxim	No es dedueixen
- Forats de més d'1 m2	Es dedueixen el 100%
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NRE AT-87 Norma Reglamentària d'Edificació sobre Aïllament Tèrmic.
NBE CA-88 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones Acústicas en los edificios."

E7C4 AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA DE VIDRE

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació d'aïllament amb feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Amb morter
- Amb adhesiu
- Amb oxiasfalt
- Fixades mecànicament
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col.locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col.loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col.locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar, sense que es produeixin ponts
tèrmics.
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara
calenta de l'aïllament.
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc
o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta
adhesiva.
Junts	<= 2 mm
PLAQUES COL.LOCADES AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
Distància entre punts de fixació	<= 70 cm
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El suport ha de ser net.
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col.locació.
El material col.locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin
alterar.
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva
impermeable al vapor.
PLAQUES COL.LOCADES AMB ADHESIU O AMB OXIASFALT:
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
PLAQUES COL.LOCADES NO ADHERIDES:
S'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció de la superfície corresponent a buits, d'acord amb els criteris següents:
- Forats d'1 m2 com a màxim	No es dedueixen
- Forats de més d'1 m2	Es dedueixen el 100%
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NRE AT-87 Norma Reglamentària d'Edificació sobre Aïllament Tèrmic.
NBE CA-88 "Norma Básica de la Edificación. Condiciones Acústicas en los edificios."

E811 ARREBOSSATS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
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.
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 l'arrebossat:
+-----------------------------------------------------------------------+
¦   Tipus     ¦ Planor  ¦Aplomat a cada planta¦    Nivell previst       ¦
¦ arrebossat  ¦ (mm/m)  ¦en parament vertical ¦en parament horitzontal  ¦
¦             ¦         ¦        (mm)         ¦         (mm)            ¦
¦-------------¦---------¦---------------------¦-------------------------¦
¦esquerdejat  ¦  ± 10   ¦          -          ¦           -             ¦
¦-------------¦---------¦---------------------¦-------------------------¦
¦A bona vista ¦  ± 5    ¦        ± 10         ¦          ± 10           ¦
¦-------------¦---------¦---------------------¦-------------------------¦
¦Reglejat     ¦  ± 3    ¦        ± 5          ¦          ± 5            ¦
+-----------------------------------------------------------------------+
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 D.F.
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 D.T.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2,00: No es dedueixen
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,00 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.
FORMACIÓ D'ARESTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E812 ENGUIXATS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Enguixats aplicats en paraments interiors.
S'han considerat els tipus següents:
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no
- Formació d'aresta o de racó
- Execució de reglada de sòcol
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enguixat a bona vista:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
Enguixat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
Formació d'aresta o de racó:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de l'aresta o del racó
- Acabat de la superfície
Execució de la reglada de sòcol:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució dels tocs
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- 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 superficie cilíndrica que uneixi de forma harmònica els dos
paraments.
Gruix de l'enguixat	1,2 cm
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):
+--------------------------------------+
¦  Tipus d'enguixat   ¦Duresa mitjana  ¦
¦---------------------¦----------------¦
¦A bona vista         ¦   >= 50        ¦
¦---------------------¦----------------¦
¦Reglejat o reglada   ¦   >= 55        ¦
+--------------------------------------+
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:
- Distància entre les mestres o tocs	<= 120 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de l'enguixat	± 2 mm
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:
+------------------------------------------------------------------------+
¦             ¦               ¦              Tipus enguixat              ¦
¦  Parament   ¦               ¦------------------------------------------¦
¦             ¦               ¦    A bona vista    ¦      reglejat       ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦---------------------¦
¦Vertical     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦          -          ¦
¦             ¦               ¦--------------------¦---------------------¦
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m       ¦
¦             ¦---------------¦--------------------¦---------------------¦
¦             ¦Aplomat /planta¦     ± 10mm         ¦        5mm          ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦---------------------¦
¦Corbat       ¦Curvatura      ¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m  ¦
¦             ¦prevista       ¦                    ¦                     ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦---------------------¦
¦Horitzontal  ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦          -          ¦
¦             ¦               ¦--------------------¦---------------------¦
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m       ¦
¦             ¦---------------¦--------------------¦---------------------¦
¦             ¦Nivell previst ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm          ¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦---------------------¦
¦Inclinat     ¦Planor         ¦   ± 1mm / 0,2m     ¦          -          ¦
¦             ¦               ¦--------------------¦---------------------¦
¦             ¦               ¦   ± 10mm / 2m      ¦    ± 5mm / 2m       ¦
¦             ¦---------------¦--------------------¦---------------------¦
¦             ¦Inclinació     ¦      ± 10mm        ¦      ± 5mm          ¦
¦             ¦prevista       ¦                    ¦        ¦
+------------------------------------------------------------------------+
En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes
exigides als paraments que els formen.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi hagi
tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben
horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels forats
i als sòcols.
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix.
En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que s'utilitzi
ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la D.F.
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ACABAT LLISCAT:
En l'enguixat a bona vista, a la formació d'aresta o de racó, la pasta de guix s'ha d'aplicar en
dues operacions: una d'estesa i la segona de lliscat.
En l'enguixat reglejat o en la formació de reglada de sòcol, la pasta de guix s'ha d'aplicar en dues
operacions: una d'estesa entre les mestres, passant el regle i la segona de lliscat.
El lliscat s'ha de fer amb la part més fina del guix, o sigui amb la part superior d'una pasterada
feta amb aquesta finalitat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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ENGUIXAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4,00 m2: Es dedueix el 100%
Aquets criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30
cm, com a màxim, excepte en el cas d'obertures de més de 4,00 m2 en que aquesta superfície s'ha
d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.
FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
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 <= 1,00 m: No es dedueixen
- Llargàries > 1,00 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.

E81Z ELEMENTS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Col.locació de protecció d'aresta amb cantonera metàl.lica.
S'han considerat els materials següents:
- Acer galvanitzat
- Alumini
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Col.locació de la protecció amb el sistema de fixació triat
CONDICIONS GENERALS:
La protecció de l'aresta ha de quedar recta, aplomada i al mateix pla dels paraments.
Ha de quedar fixada per ambdues bandes, de forma compatible amb el material del suport i amb el
sistema previst per al revestiment posterior.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La pasta de fixació utilitzada ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments.
Si es preveu un sòcol, la cantonera s'ha de col.locar just a sobre de l'alçària del sòcol.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E823 ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE VALÈNCIA

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals interiors i arrimadors.
S'han considerat els revestiments següents:
- Enrajolat amb rajola ceràmica esmaltada, rajola de valència o rajola reproducció de rajola
existent
- Trencadís amb trossos irregulars de rajola de valència de diferents colors
S'han considerat els morters següents:
- Morter adhesiu
- Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col.locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i
l'aplomat previstos.
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment blanc i, eventualment,
colorants.
Cal preveure junts de dilatació, que s'han de segellar amb silicona.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació	<= 20 m2
Distància entre junts de dilatació	<= 8 m
Amplària dels junts de dilatació	>= 10 mm
Gruix del morter:
+-----------------------------------+
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¦Tipus de morter ¦Gruix del morter  ¦
¦                ¦      (mm)        ¦
¦----------------¦------------------¦
¦    Morter      ¦     10 - 15      ¦
¦----------------¦------------------¦
¦ Morter adhesiu ¦      2 - 3       ¦
+-----------------------------------+
ENRAJOLAT:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades.
El color i la textura han de ser uniformes en tota la superfície.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i
l'aplomat previstos.
Els junts del revestiment han de ser rectes.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la D.F.
Amplària dels junts	1 mm
Toleràncies d'execució:
- Amplària dels junts	± 0,5 mm
- Planor	± 2 mm/2 m
- Paral.lelisme entre els eixos dels junts	± 1 mm/m
- Horitzontalitat dels junts
(amidada sobre els eixos dels junts)	± 2 mm/2 m
- Verticalitat dels junts
(amidada sobre els eixos dels junts)	± 2 mm/2 m
TRENCADÍS:
La composició del trencadís ha de seguir les especificacions indicades a la D.T.
Ha de tenir la distribució de formes i condicions de planor i aplomat previstos.
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 durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer
les parts afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
COL.LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles
que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar
sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una aplanadora dentada
(les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).
COL.LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els
criteris següents:
- Obertures <= 1,00 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1,00 m2 i <= 2,00 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2,00 m2: Es dedueix el 100%
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E83B APLACATS DE PEDRA CALCÀRIA TREBALLADA

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Revestiments realitzats amb peces de pedra artificial o natural, aplicats en paraments verticals,
interiors o exteriors i en faixes exteriors, horitzontals o verticals, col.locats amb elements
metàl.lics (ganxos o platines), fixats amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Col.locació de les peces
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
El color i la textura han de ser uniformes en tota la superfície.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i
l'aplomat previstos.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts entre les plaques han d'estar reblerts i rejuntats amb beurada de ciment blanc i,
eventualment, colorants, si la D.F. no especifica d'altres condicions.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la D.F.
Cada peça ha de quedar agafada amb elements de fixació (ganxos o platines) d'acer inoxidable,
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col.locats en el junt horitzontal superior, en el cas dels ganxos o distribuïdes entre els junts
horitzontals, en el cas de platines. Ha de portar dos separadors de policlorur de vinil en el junt
horitzontal.
Nombre de ganxos per peça	>= 2
Separació entre fixacions	<= 80 cm
Penetració de la fixació dins de l'obra	>= 3,5 cm
Morter d'unió de la fixació	Ciment pòrtland i sorra de dossificació 1:3
Toleràncies d'execució:
- Planor	± 2 mm/2 m
- Sobreplom cap a l'interior	± 2 mm/2 m
- Sobreplom cap a l'exterior	Nul
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i
sense pluja.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La cara posterior de les peces s'ha de tractar amb beurada de ciment pòrtland abans de
col.locar-les.
Cada peça s'ha de collar amb tocs de morter i després s'ha de reblir l'espai entre la peça i el
suport.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
No s'ha d'acceptar l'ancoratge per prolongació recta.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions del projecte.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E841 CELS RASOS DE PLAQUES D'ESCAIOLA

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Cel ras realitzat amb plaques d'escaiola suspeses del sostre.
S'han considerat els tipus de cel ras següents:
- Per a revestir, sistema fix
- De cara vista, sistema fix
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Sistema fix i suspensió amb filferro galvanitzat:
- Replanteig del nivell del cel ras
- Fixació dels tirants de filferro al sostre
- Col.locació de les plaques
Sistema desmuntable i suspensió amb barra roscada:
- Replanteig dels eixos de la trama de perfils
- Col.locació dels perfils perimetrals d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de
la trama
- Col.locació de les plaques
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades,
trencades, escantonades ni tacades.
Si el sistema és fix, les plaques han d'anar penjades al sostre mitjançant filferros galvanitzats i
estopa enguixada.
Toleràncies d'execució:
- Planor	± 2 mm/m
- Nivell	± 10 mm
SISTEMA DESMUNTABLE:
S'ha de col.locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre.
S'han de col.locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat
sigui l'exigida.
Separació entre punts de suspensió	<=  1250 mm
Fletxa màxima dels perfils de l'entramat	<= 1/360 de la llum
Toleràncies d'execució:
- Alineació dels perfils	± 2 mm/2 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
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 l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de
materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* NTE-RTP/73 "Norma Tecnológica de la Edificación. Revestimientos de techos de placas."

E881 ESTUCATS, ESGRAFIATS I MONOCAPES
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de revestiment amb morter monocapa o estuc sobre paraments.
S'han considerat els tipus d'estuc següents:
- Estuc de calç i sorra de marbre estés, amb acabat lliscat o planxat en calent i esgrafiat en dues
capes.
- Estuc de calç i sorra de marbre estés, amb acabat aixafat, raspat o rugós i pintat al làtex o al
plàstic.
- Revestiment monocapa de morter de ciment i additius amb granulats seleccionats, amb acabat raspat
o rugós, o amb granulat projectat.
- Estuc de pasta de guix amb cola projectat, amb acabat aixafat o rugós i pintat al làtex o al
plàstic.
- Estuc de morter de ciment i sorra de marbre projectat, amb acabat aixafat o rugós i pintat al
làtex o al plàstic.
- Estuc de pasta vinílica estès sobre aïllament exterior de poliestirè preparat amb malla i adhesiu,
prèvia emprimació acrílica i acabat ratllat.
- Estuc amb tres capes, dues de calç i sorra i una d'acabat de calç i pols de marbre, amb acabat
especejat en carreus i lliscat o llaurat, o només lliscat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície a revestir
- Replanteig de junts horitzontals i verticals, en el cas d'estuc amb especejat en carreus
- Estesa o projectat de les pastes
- Acabat de la superfície
- Repàs i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
El revestiment ha de ser uniforme, no hi ha d'haver fissures, bosses, escrostonaments o d'altres
defectes.
Ha de tenir un color i una textura uniformes, no s'hi han de notar les aplicacions realitzades en
fases diferents.
El revestiment ha de quedar ben adherit al suport i ha de formar una superfície plana amb angles
vius.
S'han de respectar els junts estructurals.
S'han de deixar els junts de treball fixats per la D.F.
Forma de les arestes:
+------------------------------------------------------------------------+
¦ Tipus de revestiment         ¦ Acabat           ¦ Forma de les arestes ¦
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦
¦                              ¦ Lliscat,aixafat  ¦     Arrodonides      ¦
¦ Morter de ciment i granulat  ¦ raspat, rugós    ¦                      ¦
¦ Calç i sorra de marbre       ¦------------------¦----------------------¦
¦                              ¦ Planxat en calent¦    Aixamfranades     ¦
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦
¦ Pasta de guix amb cola       ¦ Pintat plàstic   ¦        Rectes        ¦
¦ Calç i sorra de marbre       ¦                  ¦                      ¦
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦
¦ Morter monocapa              ¦ Lliscat,aixafat  ¦        Rectes        ¦
¦                              ¦ raspat, rugós    ¦                      ¦
¦------------------------------¦------------------¦----------------------¦
¦ Pasta vinílica               ¦ Ratllat          ¦        Rectes        ¦
+------------------------------------------------------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Planor:
+------------------------------------------------------+
¦            Tipus de revestiment            ¦ Planor  ¦
¦                                            ¦ (mm/m)  ¦
¦--------------------------------------------¦---------¦
¦Calç i sorra de marbre                      ¦  ± 2    ¦
¦Morter monocapa                             ¦  ± 5    ¦
¦Pasta de guix amb cola                      ¦  ± 1    ¦
¦Morter de ciment blanc i sorra de marbre    ¦  ± 1    ¦
+------------------------------------------------------+
MORTER MONOCAPA:
Gruix	>= 8 mm
Un cop aplicat, ha de complir els valors següents:
- Resistència a la compressió	>= 50 kg/cm2
- Resistència a la tracció	>= 20 kg/cm2
- Retracció:
- al cap de 7 dies	<= 0,7 mm/m
- al cap de 28 dies	<= 1,2 mm/m
- Adherència (tracció vertical):
- sobre ceràmica (en sec)	>= 3 kg/cm2
Toleràncies d'execució:
- Verticalitat	± 5 mm/m
MORTER MONOCAPA AMB ACABAT DE GRANULATS PROJECTATS:
L'acabat ha de ser el del granulat projectat, pressionat i aplanat sobre el morter de base.
Gruix del morter de base	>= 8 mm + 1/2 D granulat projectat
ESTUCAT DE CALÇ I SORRA DE MARBRE:
Toleràncies d'execució:
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- Gruix	- 2 mm
+ 4 mm
ACABAT PINTAT AMB LÀTEX O PLÀSTIC:
La pintura ha de quedar ben adherida al suport.
ESTUCAT DE PASTA VINÍLICA:
La unitat d'obra inclou la capa d'emprimació acrílica.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:
- Velocitat del vent > 50 km/h
- Pluja
- Per a estuc de calç i sorra de marbre, de resines sintètiques i granulats seleccionats, de morter
de ciment i additius amb granulats seleccionats o de pasta vinílica:
- Temperatura fora dels límits de 5°C i 35°C
- Per a estuc de pasta de guix amb cola o de morter de ciment blanc i sorra de marbre:
- Temperatura fora dels límits de 5°C i 30°C
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.
Si el suport no és homogeni, els junts entre materials diferents s'han de reforçar amb tires de
malla de fibra de vidre plastificada cavalcant 20 cm sobre els junts dels materials. Aquesta malla
ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
El morter de calç s'ha d'estendre sobre paraments arrebossats mixtos de calç i ciment, amb proporció
baixa de ciment.
Si el suport és un arrebossat, ha d'estar sec i ha de tenir la superfície remolinada. Per
l'aplicació de l'estuc de resines sintètiques; a l'hivern ha de fer un mes que s'ha acabat, com a
mínim, i a l'estiu, 15 dies.
Si la superfície d'aplicació no està arrebossada ni estucada, ha de ser neta, no ha de tenir pols,
greixos desencofrants, restes de guix ni eflorescències.
Si el suport és un enguixat, ha d'estar sec, ha de tenir una superfície raspada o rugosa i no s'ha
d'admetre lliscat.
L'estuc de pasta vinílica i la seva emprimació acrílica no s'han d'aplicar fins pasades 24 hores de
l'aplicació del adhesiu de la base.
ESTUCAT PROJECTAT SOBRE PARAMENTS ENGUIXATS O ARREBOSSATS:
Les superfícies d'aplicació han de ser netes, no han de tenir pols, greixos, taques, fissures, parts
engrunades ni d'altres imperfeccions.
El suport ha d'estar sec i ha de tenir una superfície rugosa.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions
del fabricant. S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències i les floridures.
ESTUC DE CALÇ O DE MORTER DE CIMENT I ADDITIUS:
S'han d'humitejar els suports sobreescalfats per l'acció del sol.
ESTUC DE CALÇ I SORRA DE MARBRE:
Es pot afegir a l'estuc, amb l'autorització de la D.F. una petita proporció de ciment blanc BL
II/42,5, o de colorants, si ho exigeix l'acabat.
Si l'acabat es lliscat, l'estuc s'ha d'estendre en dues capes més la del lliscat. Aquesta última,
s'ha de fer amb pasta de calç i poca sorra de marbre. L'acabat s'ha de fer passant la brotxa i amb
una esquitxada final.
Si l'acabat es planxat en calent, desprès de la capa del lliscat cal afegir la tinta (calç, sabó o
d'altres additius per a millorar l'acabat) i finalment s'ha d'aplicar el ferro en calent.
MORTER MONOCAPA AMB ACABAT RUGÓS O RASPAT:
S'ha d'estendre seguint les instruccions del fabricant. S'ha de pressionar i aplanar-lo
immediatament després de la seva aplicació. Si la base és un parament de formigó s'haurà d'aplicar
prèviament una capa de pintura acrílica.
MORTER MONOCAPA ACABAT AMB GRANULATS PROJECTATS:
Per a la seva preparació i aplicació cal seguir les instruccions del fabricant.
Els granulats s'han de projectar entre 15 i 45 min després de l'estesa del morter i sempre seguint
les instruccions del fabricant. Un cop projectats els granulats, s'ha de pressionar i aplanar la
superfície. Si la base és un parament de formigó s'aplicarà prèviament una capa de pintura acrílica.
ESTUCAT PINTAT:
La pintura d'acabat s'ha d'aplicar quan l'estucat és sec.
S'ha d'evitar la pols durant el temps d'assecatge de les capes.
ESTUCAT TRICAPA:
Quan s'aplica una nova capa, la capa que actua de base ha d'haver assolit la resistència
sol.licitada per rebre-la.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la D.T. D'acord amb els
criteris següents:
Aquest criteri inclou la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments que
s'hagin embrutat.
Estuc de pasta de guix amb cola, de morter de ciment blanc o de calç i sorra de marbre amb acabat
lliscat, aixafat, raspat o rugós:
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
+-------------------------------+
¦Superfície obertura ¦Deducció  ¦
¦       (m2)         ¦          ¦
¦--------------------¦----------¦
¦       <= 1         ¦   0%     ¦
¦    > 1 i <= 2      ¦   50%    ¦

Plec de Condicions Tècniques

Edifici Administratiu Ajuntament d'Amposta Pàgina 225



¦        > 2         ¦  100%    ¦
+-------------------------------+
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E894 PINTATS D'ESTRUCTURES

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Pintat d'estructures de fusta
- Pintat d'estructures d'acer
- Pintat d'estructures de formigó
- Pintat de paraments de fusta
- Pintat de paraments d'acer
- Pintat de paraments de ciment
- Pintat de paraments de guix
- Pintat de paraments d'acer galvanitzat
- Pintat de fusteria de fusta
- Pintat de fusteria d'acer
- Pintat d'elements de calefacció
- Pintat de tubs d'acer
- Pintat de tubs de PVC
- Pintat de tubs de coure
- Pintat de tubs d'acer galvanitzat
- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja previa si és el cas, amb aplicació
de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la
composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només
s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel.lícula seca del revestiment	>= 125 micres
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:
- Velocitat del vent > 50 km/h
- Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h
abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions
del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació de la pintura s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i
l'autorització de la D.F.
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa d'acabat, la primera capa de pintura 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 l'utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha
de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla,
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar
la pols.
SUPERFÍCIES METÀL.LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de
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tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
+---------------------------------------------+
¦Material superficie  ¦ Hivern  ¦   Estiu     ¦
¦---------------------¦---------¦-------------¦
¦       Guix          ¦3 mesos  ¦   1 mes     ¦
¦---------------------¦---------¦-------------¦
¦      Ciment         ¦ 1 mes   ¦ 2 setmanes  ¦
+---------------------------------------------+
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
PINTAT DE PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2	No es dedueixen
- Obertures > 1 m2	Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments
que s'hagin embrutat.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 2,00 m2	No es dedueixen
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2	Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4,00 m2	Es dedueixen el 100%
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
- Més d'un 75% del total	Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total	Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes	No es dedueix
PINTAT DE PORTES EXTENSIBLES:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T
La superfície s'ha d'incrementar el 50%
PINTAT DE PORTES CEGUES, BARANES I REIXES O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
PINTAT DE TUBS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E898 PINTATS DE PARAMENTS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Pintat d'estructures de fusta
- Pintat d'estructures d'acer
- Pintat d'estructures de formigó
- Pintat de paraments de fusta
- Pintat de paraments d'acer
- Pintat de paraments de ciment
- Pintat de paraments de guix
- Pintat de paraments d'acer galvanitzat
- Pintat de fusteria de fusta
- Pintat de fusteria d'acer
- Pintat d'elements de calefacció
- Pintat de tubs d'acer
- Pintat de tubs de PVC
- Pintat de tubs de coure
- Pintat de tubs d'acer galvanitzat
- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja previa si és el cas, amb aplicació
de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la
composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només
s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel.lícula seca del revestiment	>= 125 micres
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2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:
- Velocitat del vent > 50 km/h
- Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h
abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions
del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació de la pintura s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i
l'autorització de la D.F.
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa d'acabat, la primera capa de pintura 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 l'utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha
de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla,
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar
la pols.
SUPERFÍCIES METÀL.LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de
tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
+---------------------------------------------+
¦Material superficie  ¦ Hivern  ¦   Estiu     ¦
¦---------------------¦---------¦-------------¦
¦       Guix          ¦3 mesos  ¦   1 mes     ¦
¦---------------------¦---------¦-------------¦
¦      Ciment         ¦ 1 mes   ¦ 2 setmanes  ¦
+---------------------------------------------+
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
PINTAT DE PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2	No es dedueixen
- Obertures > 1 m2	Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments
que s'hagin embrutat.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 2,00 m2	No es dedueixen
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2	Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4,00 m2	Es dedueixen el 100%
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
- Més d'un 75% del total	Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total	Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes	No es dedueix
PINTAT DE PORTES EXTENSIBLES:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T
La superfície s'ha d'incrementar el 50%
PINTAT DE PORTES CEGUES, BARANES I REIXES O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
PINTAT DE TUBS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

E89A PINTATS D'ELEMENTS DE TANCAMENT

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Pintat d'estructures de fusta
- Pintat d'estructures d'acer
- Pintat d'estructures de formigó
- Pintat de paraments de fusta
- Pintat de paraments d'acer
- Pintat de paraments de ciment
- Pintat de paraments de guix
- Pintat de paraments d'acer galvanitzat
- Pintat de fusteria de fusta
- Pintat de fusteria d'acer
- Pintat d'elements de calefacció
- Pintat de tubs d'acer
- Pintat de tubs de PVC
- Pintat de tubs de coure
- Pintat de tubs d'acer galvanitzat
- Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja previa si és el cas, amb aplicació
de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la
composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només
s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel.lícula seca del revestiment	>= 125 micres
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:
- Velocitat del vent > 50 km/h
- Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h
abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions
del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació de la pintura s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i
l'autorització de la D.F.
Quan el revestiment estigui format per mes d'una capa d'acabat, la primera capa de pintura 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 l'utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5 mm, ha
de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb massilla,
segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les vetes i eliminar
la pols.
SUPERFÍCIES METÀL.LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha de
desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació antioxidant. La
segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de
tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
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+---------------------------------------------+
¦Material superficie  ¦ Hivern  ¦   Estiu     ¦
¦---------------------¦---------¦-------------¦
¦       Guix          ¦3 mesos  ¦   1 mes     ¦
¦---------------------¦---------¦-------------¦
¦      Ciment         ¦ 1 mes   ¦ 2 setmanes  ¦
+---------------------------------------------+
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
PINTAT DE PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la D.T.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2	No es dedueixen
- Obertures > 1 m2	Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara, bastiments
que s'hagin embrutat.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 2,00 m2	No es dedueixen
- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2	Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4,00 m2	Es dedueixen el 100%
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
- Més d'un 75% del total	Es dedueix el 50%
- Menys del 75% i més del 50% del total	Es dedueix el 25%
- Menys del 50% del total o amb barretes	No es dedueix
PINTAT DE PORTES EXTENSIBLES:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la D.T
La superfície s'ha d'incrementar el 50%
PINTAT DE PORTES CEGUES, BARANES I REIXES O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
PINTAT DE TUBS:
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E8J3 CORONAMENTS DE PARETS AMB PECES DE PEDRA ARTIFICIAL

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació del remat superior d'una paret amb pedra artificial de ciment collada amb morter.
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 fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb l'horitzontalitat
prevista.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts i rejuntats amb beurada de ciment blanc i,
eventualment, colorants, si la D.F. no especifica d'altres condicions.
En les peces amb trencaaigües o col.locades amb els cantells a escaire, aquests han de sobresortir
respecte a l'acabat de la paret.
S'han de respectar els junts estructurals.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat	± 2 mm/m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°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.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del
morter.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

E8K3 ESCOPIDORS AMB PECES DE PEDRA ARTIFICIAL

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació d'escopidor d'11 a 45 cm d'amplària, amb peces amb trencaaigües o amb un cantell a escaire,
fixades amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Replanteig de les peces
- Col.locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
- Rejuntat dels junts
- Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la
inclinació adequada.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts i rejuntats.
En les peces amb trencaaigües o col.locades amb els cantells a escaire, aquests han de sobresortir
respecte a l'acabat de la paret.
Sortint del trencaaigües	>= 3 cm
Pendent	>= 2%
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat	± 2 mm/m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°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.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del
morter.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E9C1 PAVIMENTS DE TERRATZO LLIS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de paviment amb peces de terratzo col.locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació de la capa de sorra, en el seu cas
- Humectació
- Col.locació de la capa de morter
- Humectació i col.locació de les peces
- Col.locació de la beurada
- Neteja de l'excés de beurada, protecció del morter fresc i cura
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, taques ni d'altres defectes
superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
Han d'estar col.locades a tocar i en alineacions rectes.
S'han de respectar els junts propis del suport.
Els junts s'han de reblir de beurada de ciment pòrtland i colorants en el seu cas.
En els paviments col.locats sobre capa de sorra, aquesta ha de tenir un gruix de 2 cm.
Toleràncies d'execució:
- Nivell	± 10 mm
- Planor	± 4 mm/2 m
Celles <= 1 mm
- Rectitud dels junts	<= 3 mm/2 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col.locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
S'han de col.locar a truc de maceta sobre una capa contínua de morter de ciment de 2,5 cm de gruix.
S'ha d'esperar 24 h des de la col.locació de les peces i després s'ha d'estendre la beurada.
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El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col.locació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim	No es dedueixen
- Obertures de més d'1,00 m2	Es dedueix el 100%
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E9C4 PAVIMENTS DE TERRATZO SOBRE SUPORTS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Paviments de terratzo col.locats sobre suports de totxana o de morter de ciment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Replanteig dels suports
- Col.locació dels suports
- Col.locació de les peces del paviment
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, taques ni d'altres defectes
superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les rajoles han de formar una quadrícula alineada en totes dues direccions.
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%
- Rectitud parcial dels junts	<= 2 mm/m
- Rectitud total dels junts	<= 10 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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 D.F.
Els suports no han de fer malbé els elements sobre els quals recolzen.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T., amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim	No es dedueixen
- Obertures de més d'1,00 m2	Es dedueix el 100%
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E9U2 SÒCOLS DE TERRATZO I PEDRA ARTIFICIAL

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Sòcols formats amb peces col.locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
- Col.locació de les peces a truc de maceta amb morter
- Col.locació de la beurada
- Neteja del sòcol acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades en el paviment i ben adherides al suport i han de formar una
superfície plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col.locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
- Nivell	± 5 mm
- Planor	± 4 mm/2 m
Celles <= 1 mm
- Horitzontalitat	± 4 mm/2 m
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets
els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h abans i s'han de
refer les parts afectades.
Els paraments d'aplicació han de ser nets i humits. Si convé, abans s'han de repicar.
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Les peces per col.locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter.
S'han de col.locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar
amb morter de gruix >= 1 cm.
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària
corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m d'amplària, com a màxim	Es dedueix el 50%
- Obertures de més d'1,00 m d'amplària	Es dedueix el 100%
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

E9Z2 REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions per a l'acabat de paviments de terratzo, pedra, mosaic hidràulic o fusta.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
- Rebaixat
- Polit
- Abrillantat
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície
adequada per a ser polida posteriorment.
A la superfície del paviment no hi ha d'haver ressalts entre les rajoles.
Toleràncies d'execució:
- Planor del paviment un cop rebaixat	± 4 mm/2 m
Celles nul.les
- Marques del rebaix	<= 1% de rajoles sobre la totalitat
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície
adequada per a rebre un paviment prim o ser abrillantada posteriorment.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, diferències
de tonalitat o d'altres defectes.
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment polit de terratzo, pedra 
o mosaic hidràulic, per tal de donar-li l'acabat final de recepció.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, diferències
de tonalitat o d'altres defectes i ha de ser antilliscant.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment de fusta, per tal de deixar-lo
preparat per a ser envernissat posteriorment.
En paviments nous no hi ha d'haver ressalts. La superficie ha de quedar plana i afinada.
En paviments antics no hi ha d'haver ressalts ni capes antigues de vernís i cera.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil accés, s'han de fer les operacions amb una
màquina radial de discs flexibles i s'han d'acabar manualment.
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col.locació del paviment.
La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i la segona,
d'afinament, amb gra de 120 per tal d'eliminar les marques del rebaix.
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver col.locat el paviment.
S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els junts i els porus oberts durant l'operació de
rebaix.
Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superfície passant una pedra abrasiva de
gra fi de 220 per tal d'eliminar les marques anteriors i deixar la superfície completament
preparada.
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:
L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver-lo polit.
S'ha de treballar per superfícies d'entre 4 i 5 m2.
S'ha de fer en dues fases: a la primera s'ha d'aplicar un producte base de neteja i a la segona s'ha
d'aplicar un líquid metal.litzador d'abrillantament.
En totes dues operacions s'ha de passar la màquina amb una monyeca de llana d'acer fins que la
superfície que es tracta estigui completament seca.
L'abrillantament es pot completar amb tractaments protectors.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:
El rebaix i polit s'ha de fer un cop estabilitzat el paviment, considerant les condicions ambientals
d'humitat relativa i temperatura.
Per a unes condicions higrotèrmiques normals d'humitat relativa entre el 40% i el 70%, i temperatura
de 15 a 20º, els temps d'espera recomanats en funció del tipus d'adhesiu són els seguënts:
- Adhesius d'acetat en dispersió acuosa	20 dies
- Adhesius en solvent alcohòlic o orgànic	7 dies
- Adhesius de dos components	4 dies
El procés complet s'ha de fer en varies passades amb paper de vidre de gra progressivament menor. La
quantitat de passades depèn dels desnivells de la superfície i de la duresa del vernís i de la fusta
instal.lada.
S'ha de començar sempre amb la llum de front, per a evitar ombres.
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La primera passada s'ha de fer en diagonal respecte a la direcció de la fibra de la fusta. La segona
passada en la diagonal oposada i la tercera i la quarta en paral.lel a la fibra de la fusta.
Després de diverses passades s'ha d'escombrar la superficie i eliminar la pols amb aspirador.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures d'1,00 m2, com a màxim	No es dedueixen
- Obertures de més d'1,00 m2	Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús
de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EAF1 FINESTRES I BALCONERES D'ALUMINI, COL.LOCADES SOBRE BASTIMENT DE BASE

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Finestres o balconeres d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per a un
funcionament correcte d'obertura i tancament, col.locades sobre un bastiment de base, i amb els
tapajunts col.locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col.locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col.locació dels mecanismes
- Col.locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El bastiment ha de estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca mètrica,
d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic previstos.
Una vegada col.locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a l'aire,
estanquitat a l'aigua i resistència al vent indficats a la D.T.
Franquícia entre la fulla i el bastiment	<= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig	± 10 mm
- Nivell previst	± 5 mm
- Horitzontalitat	± 1 mm/m
- Aplomat	± 2 mm/m
- Pla previst del bastiment respecte de la paret	± 2 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la col.locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats de la paret o del
suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col.locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra l'impacte
durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben travat.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EAM1 TANCAMENTS PRACTICABLES DE VIDRE TREMPAT

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Tancament de vidre trempat, incolor o de color filtrant, amb o sense fulles batents, col.locat amb
fixacions metàl.liques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Subministrament i col.locació de les fixacions mecàniques dels vidres fixos
- Segellat dels vidres fixos
- Subministrament i col.locació de les fulles batents sobre els mecanismes prèviament col.locats
- Neteja del conjunt
CONDICIONS GENERALS:
Les fulles han de quedar al nivell i al pla previstos.
Les unions entre les llunes i entre lluna i paviment, brancal o llinda, han de quedar fetes per
mitjà de peces i ferraments metàl.lics.
No ha d'existir contacte directe entre vidre i vidre, vidre i metall, ni entre vidre i formigó.
Entre les peces metàl.liques i les llunes hi ha d'haver una placa de material elàstic.
Les peces metàl.liques han de quedar fixades per mitjà de cargols.
Franquícia de les portes amb la instalació:
- Franquícia superior	3 mm
- Franquícia inferior	7 mm
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- Franquícia lateral	2 mm
Toleràncies d'execució:
- Aplomat	± 2 mm
- Franquícia porta-obertura	± 2 mm
- Alineació dels punts de gir i pomel.les	± 2 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La fulla s'ha de col.locar una vegada fixats els punts de gir inferior i superior.
S'ha de col.locar sobre les plaques de les pomel.les, amb les seves contraplaques, començant per la
inferior.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
La partida inclou la col.locació de les fixacions mecàniques de les tarjes fixes.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* NTE-PPV/75 "Norma Tecnológica de la Edificación: Puertas de Vidrio."
* NTE-FVT/76 "Norma Tecnológica de la Edificación: Vidrios templados".

EAPL BASTIMENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES D'ARMARIS DE FULLES BATENTS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Bastiments de fusta, col.locats directament sobre fàbrica.
S'han considerat els tipus següents:
- Bastiments de base per a folrar
- Bastiments de base per a pintar
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col.locació prèvia , aplomat i anivellat
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment per
mitjà de fixacions mecàniques.
Distància entre ancoratges galvanitzats	<= 60 cm
Distància dels ancoratges galvanitzats als extrems	<= 30 cm
Nombre ancoratges al cabiró superior:
- Amplària 40 <= a <= 100 cm	2
- Amplària 100 <= a <= 175 cm	3
- Amplària > 175 cm	4
Encastament dels muntants en el paviment	>= 5 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig	± 10 mm
- Nivell previst	± 10 mm
- Horitzontalitat	± 1 mm
- Aplomat	± 3 mm
- Pla previst del bastiment respecte a la paret	± 2 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El pla en què s'ha de col.locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del
parament. La manera de col.locar el bastiment ha de fer possible la col.locació posterior del
tapajunts.
S'ha de col.locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi ben
travat a l'obra. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adequats
(massilles, tacs, etc.)
El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va pujant.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.
La unitat d'obra no inclou el cost de la col.locació del bastiment, que és imputable a la unitat
d'obra d'execució de la paret on va col.locat si la superfície del bastiment és igual o inferior a 4
m2, o a una unitat d'obra específica de col.locació de bastiments en altre cas.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EAQD FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Fulla per a porta batent, col.locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany,
etc.
S'han considerat les portes següents:
- Exteriors
- Interiors
- D'armari
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Presentació de la porta
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- Rectificació si cal
- Col.locació de la ferramenta
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat	± 1 mm
- Aplomat	± 3 mm
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment	± 1 mm
- Posició de la ferramenta	± 2 mm
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS
Franquícia entre les fulles i el bastiment	<= 0,2 cm
Franquícia entre la fulla i el paviment	>= 0,2 cm
<= 0,4 cm
Fixacions entre cada fulla i el bastiment	>= 3
PORTES D'ARMARI:
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment	>= 3
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment	>=2
Franquícia entre les fulles i el bastiment	<= 0,2 cm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EAQQ FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ARMARIS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Fulla per a porta batent, col.locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany,
etc.
S'han considerat les portes següents:
- Exteriors
- Interiors
- D'armari
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Presentació de la porta
- Rectificació si cal
- Col.locació de la ferramenta
- Fixació definitiva
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat	± 1 mm
- Aplomat	± 3 mm
- Pla previst de la fulla respecte al bastiment	± 1 mm
- Posició de la ferramenta	± 2 mm
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS
Franquícia entre les fulles i el bastiment	<= 0,2 cm
Franquícia entre la fulla i el paviment	>= 0,2 cm
<= 0,4 cm
Fixacions entre cada fulla i el bastiment	>= 3
PORTES D'ARMARI:
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment	>= 3
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment	>=2
Franquícia entre les fulles i el bastiment	<= 0,2 cm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EAWZ ELEMENTS AUXILIARS PER A AUTOMATISMES DE TANCAMENTS PRACTICABLES

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Accessoris i material auxiliar dels automatismes d'apertura i tancament de portes.
S'han considerat els elements següents:
- Quadre elèctric de maniobres

Plec de Condicions Tècniques

Edifici Administratiu Ajuntament d'Amposta Pàgina 236



- Pany elèctric de clau tubular muntat en caixa
- Caixa per a pany elèctric encastada
- Receptor de radiocomandament dins de caixa estanca, amb antena, per atensió de 220V.
- Emissor de radiocomandament amb pila de 12V.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Quadre elèctric de maniobra:
- Replanteig
- Fixació del quadre
- Muntatge dels mecanismes i connexionat del quadre
- Proves de funcionament
Pany elèctric:
- Muntatge del pany o la caixa i connexionat
Caixa per a pany elèctric:
- Replanteig
- Obertura del forat
- Fixació de la caixa
- Rejuntat de les vores
Receptor de radiocomandament:
- Replanteig
- Fixació del receptor i orientació de l'antena
- Connexionat amb el quadre de maniobra
- Sintonització a la banda correcta
Emissor de radiocomandament:
- Sintonització a la banda correcta amb els interruptors de codis
QUADRE ELÈCTRIC DE MANIOBRA:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Ha d'estar fixat sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Tindrà fetes totes les connexions amb els elements de control, els de comandament, els automatismes
de la porta i amb el subministrament de corrent, d'acord amb la D.T., les instruccions del fabricant
i el "Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión."
Alçària des del paviment	1200 mm
Toleràncies d'execució:
- Posició	± 30 mm
- Horitzontalitat i aplomat	± 3 mm
PANY ELÈCTRIC MUNTAT EN CAIXA:
S'ha d'encastar dins del forat oportú de la caixa.
Ha de quedar fixat a la caixa amb els mecanismes previstos pel fabricant.
Ha de quedar connectat amb el quadre elèctric de comandament, segons l'esquema de la D.T. i les
instruccions del fabricant.
CAIXA PER A PANY ELÈCTRIC:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Ha d'estar fixada solidament a la paret, enrasada exteriorment amb el parament acabat.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Ha de tenir passats els fils que permetran connectar el pany amb el quadre.
Alçària des del paviment	85 cm
Toleràncies d'execució:
- Posició	± 30 mm
- Horitzontalitat i aplomat	± 3 mm
RECEPTOR DE RADIOCOMANDAMENT:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Ha d'estar fixat sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
La col.locació de l'antena s'ha de fer amb la comprovació que rep correctament el senyal de
l'emissor, quan aquest està situat a qualsevol lloc de l'àrea d'actuació.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Tindrà fetes les connexions amb l'antena, el quadre de maniobres i el subministrament elèctric,
d'acord amb la D.T. i les instruccions del fabricant.
Alçària des del paviment	1200 mm
Toleràncies d'execució:
- Posició	± 30 mm
- Horitzontalitat i aplomat	± 3 mm
EMISSOR DE RADIOCOMANDAMENT:
L'emissor tindrà fetes les codificacions d'acord amb el receptor sobre el qual ha d'actuar.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal.lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EB14 PASSAMANS PER A BARANES

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Passamans de fusta, d'alumini anoditzat, de llautó o d'acer.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció.
- Ancorada a l'obra amb morter de ciment
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L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col.locació amb fixacions mecàniques:
- Replanteig
- Fixació dels suports a la base
- Fixació del passamà als suports
Col.locació amb morter:
- Replanteig
- Formació dels caixetins d'ancoratge junt
- Col.locació del passamà i fixació dels ancoratges amb motor
CONDICIONS GENERALS:
El passamà instal.lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la D.T.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig	± 10 mm
- Planor	± 5 mm
- Aplomat	± 5 mm/m
COL.LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques.
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb
l'usuari.
COL.LOCAT AMB MORTER:
S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'hacer collats amb morter de ciment Pórtland,
protegits contra la corrosió.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Han d'estar fets els forats a l'obra abans de començar els treballs.
La D.F. ha d'aprovar el replanteig abans de fixar el passamà.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm d'amplària entre
passamans.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el procés d'instal.lació,
i alhora, han de mantenir l'aplomat del passamà fins que quedi definitivament fixat al suport.
COL.LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant amb què es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar
l'adormiment. Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del passamà.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* NTE-FDB/1976 "Norma Tecnológica de la Edificación: Fachadas. Defensas. Barandillas."

EC15 VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Envidrat amb vidre laminar, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Col.locació amb llistó de vidre
- Col.locació amb perfils conformats de neoprè
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col.locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col.locació de les falques de recolzament
- Col.locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col.locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
Col.locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col.locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col.locació de la fulla de vidre en el bastiment
CONDICIONS GENERALS:
Si son exteriors, s'han de col.locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col.locats de manera que la cara exposada a
les agresions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.
Ha d'estar col.locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions,
dilatacions o deformacions del suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
La lluna trempada ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no
s'admet cap manufactura posterior.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col.locada a l'exterior.
Fletxa del tancament	<= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
+-------------------------------------------------+
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia  ¦
¦ vidre  ¦   vidre      ¦   galze    ¦perimetral  ¦
¦  (mm)  ¦    (m)       ¦   (mm)     ¦   (mm)     ¦
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¦--------¦--------------¦------------¦------------¦
¦        ¦   <= 0,8     ¦    10      ¦     2      ¦
¦        ¦  0,8 - 3     ¦    12      ¦     3      ¦
¦ <= 10  ¦    3 - 5     ¦    16      ¦     4      ¦
¦        ¦    5 - 7     ¦    20      ¦     5      ¦
¦        ¦    > 7       ¦    25      ¦     6      ¦
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦
¦        ¦   <= 0,8     ¦    16      ¦     5      ¦
¦        ¦  0,8 - 3     ¦    16      ¦     5      ¦
¦  > 10  ¦    3 - 5     ¦    18      ¦     5      ¦
¦        ¦    5 - 7     ¦    20      ¦     5      ¦
¦        ¦    > 7       ¦    25      ¦     6      ¦
+-------------------------------------------------+
Franquícia lateral i amplària del galze:
+-------------------------------------------------------------------+
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦
¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
En el cas de la col.locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2
mm.
Toleràncies d'execució:
- Alçària del galze i franquícia perimetral:
+-------------------------------------------------+
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia  ¦
¦ vidre  ¦   vidre      ¦   galze    ¦perimetral  ¦
¦  (mm)  ¦    (m)       ¦   (mm)     ¦   (mm)     ¦
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦
¦        ¦   <= 0,8     ¦  ± 1,0     ¦  ± 0,5     ¦
¦        ¦  0,8 - 3     ¦  ± 1,0     ¦  ± 0,5     ¦
¦ <= 10  ¦    3 - 5     ¦  ± 1,5     ¦  ± 0,5     ¦
¦        ¦    5 - 7     ¦  ± 2,0     ¦  ± 0,5     ¦
¦        ¦     > 7      ¦  ± 2,5     ¦  ± 1,0     ¦
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦
¦        ¦   <= 0,8     ¦  ± 1,5     ¦  ± 0,5     ¦
¦        ¦  0,8 - 3     ¦  ± 1,5     ¦  ± 0,5     ¦
¦  > 10  ¦    3 - 5     ¦  ± 1,5     ¦  ± 0,5     ¦
¦        ¦    5 - 7     ¦  ± 2,0     ¦  ± 0,5     ¦
¦        ¦     > 7      ¦  ± 2,5     ¦  ± 1,0     ¦
+-------------------------------------------------+
- Franquícia lateral i amplària del galze:
+----------------------------------------------+
¦ Gruix  ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦
¦ vidre  ¦   vidre      ¦ lateral   ¦ galze    ¦
¦ (mm)   ¦    (m)       ¦   (mm)    ¦ (mm)     ¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦ 6 -  7 ¦              ¦           ¦ ± 1,0    ¦
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦
¦18 - 20 ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 2,5    ¦
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦ 6 - 7  ¦              ¦           ¦ ± 1,5    ¦
¦ 8 - 13 ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦
¦18 - 20 ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 3,0    ¦
¦26 - 28 ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦
¦43 - 45 ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦
¦59 - 61 ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦
+----------------------------------------------+
COL.LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col.locades als extrems de
la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del
vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
+-------------------------------+
¦ Gruix  ¦Amplària ¦Tolerància  ¦
¦ vidre  ¦falques  ¦            ¦
¦ (mm)   ¦ (mm)    ¦  (mm)      ¦
¦--------¦---------¦------------¦
¦ 6 - 7  ¦  10     ¦ ± 1,0      ¦
¦ 8 - 11 ¦  14     ¦ ± 1,0      ¦
¦12 - 13 ¦  16     ¦ ± 1,5      ¦

Plec de Condicions Tècniques

Edifici Administratiu Ajuntament d'Amposta Pàgina 239



¦18 - 20 ¦  23     ¦ ± 2,0      ¦
¦26 - 28 ¦  31     ¦ ± 3,0      ¦
¦43 - 45 ¦  48     ¦ ± 5,5      ¦
¦59 - 61 ¦  64     ¦ ± 7,0      ¦
+-------------------------------+
COL.LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs de col.locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la
temperatura sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària	Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2	0,25 m2 per unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 85-222-85 "Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje."

EC17 VIDRES AÏLLANTS DE DUES LLUNES INCOLORES

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Envidrat amb vidre aïllant, allojtat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Col.locació amb llistó de vidre
- Col.locació amb perfils conformats de neoprè
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col.locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col.locació de les falques de recolzament
- Col.locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col.locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
Col.locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col.locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col.locació de la fulla de vidre en el bastiment
CONDICIONS GENERALS:
Si son exteriors, s'han de col.locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Ha d'estar col.locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions,
dilatacions o deformacions del suport.
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col.locats de manera que la cara exposada a
les agresions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
La lluna trempada ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no
s'admet cap manufactura posterior.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col.locada a l'exterior.
Fletxa del tancament	<= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
+--------------------------------------------------------------+
¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Alçària ¦Franquícia  ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦   vidre      ¦ galze  ¦perimetral  ¦
¦       (mm)              ¦    (m)       ¦ (mm)   ¦  (mm)      ¦
¦-------------------------¦--------------¦--------¦------------¦
¦                         ¦    <= 0,8    ¦  18    ¦    3       ¦
¦       <= 20             ¦   0,8 - 3    ¦  18    ¦    3       ¦
¦                         ¦     3 - 5    ¦  20    ¦    4       ¦
¦                         ¦     5 - 7    ¦  25    ¦    5       ¦
¦-------------------------¦--------------¦--------¦------------¦
¦                         ¦    <= 0,8    ¦  20    ¦    4       ¦
¦        > 20             ¦   0,8 - 3    ¦  20    ¦    4       ¦
¦                         ¦     3 - 5    ¦  22    ¦    5       ¦
¦                         ¦     5 - 7    ¦  25    ¦    5       ¦
+--------------------------------------------------------------+
Franquícia lateral i amplària del galze:
+-------------------------------------------------------------------+
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦          Amplària galze                ¦
¦   vidre      ¦ lateral   ¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral)  ¦
¦    (m)       ¦   (mm)    ¦             (mm)                       ¦
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦
¦   <= 4       ¦     3     ¦       Gruix vidre + 6                  ¦
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¦    > 4       ¦     5     ¦       Gruix vidre + 10                 ¦
+-------------------------------------------------------------------+
En el cas de la col.locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins a 2
mm.
Toleràncies d'execució:
- Alçària del galze i franquícia perimetral:
+--------------------------------------------------------------+
¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Alçària ¦Franquícia  ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦   vidre      ¦ galze  ¦perimetral  ¦
¦       (mm)              ¦    (m)       ¦ (mm)   ¦  (mm)      ¦
¦-------------------------¦--------------¦--------¦------------¦
¦                         ¦    <= 0,8    ¦ ± 1,5  ¦            ¦
¦       <= 20             ¦   0,8 - 3    ¦ ± 1,5  ¦ ± 0,5      ¦
¦                         ¦     3 - 5    ¦ ± 2,0  ¦            ¦
¦                         ¦     5 - 7    ¦ ± 2,5  ¦            ¦
¦-------------------------¦--------------¦--------¦------------¦
¦                         ¦    <= 0,8    ¦ ± 2,0  ¦            ¦
¦        > 20             ¦   0,8 - 3    ¦ ± 2,0  ¦ ± 0,5      ¦
¦                         ¦     3 - 5    ¦ ± 2,0  ¦            ¦
¦                         ¦     5 - 7    ¦ ± 2,5  ¦            ¦
+--------------------------------------------------------------+
- Franquícia lateral i amplària del galze:
+---------------------------------------------------------------+
¦     Gruix vidre         ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària  ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦    vidre     ¦ lateral   ¦ galze    ¦
¦         (mm)            ¦     (m)      ¦   (mm)    ¦  (mm)    ¦
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦       14 - 18           ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦
¦       19 - 23           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦
¦       24 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦
¦       30 - 32           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦
¦       34 - 38           ¦    <= 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦
¦         57              ¦              ¦           ¦ ± 6,0    ¦
¦       59 - 63           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 7,5    ¦
¦         75              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦
¦         79              ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦         14              ¦              ¦           ¦ ± 2,0    ¦
¦       16 - 19           ¦              ¦           ¦ ± 2,5    ¦
¦       20 - 24           ¦              ¦           ¦ ± 3,0    ¦
¦       25 - 28           ¦              ¦           ¦ ± 3,5    ¦
¦       30 - 34           ¦     > 4      ¦  ± 0,5    ¦ ± 4,0    ¦
¦         38              ¦              ¦           ¦ ± 4,5    ¦
¦       40 - 42           ¦              ¦           ¦ ± 5,0    ¦
¦         46              ¦              ¦           ¦ ± 5,5    ¦
¦       57 - 59           ¦              ¦           ¦ ± 6,5    ¦
¦         63              ¦              ¦           ¦ ± 7,0    ¦
¦         73              ¦              ¦           ¦ ± 8,0    ¦
¦       75 - 79           ¦              ¦           ¦ ± 8,5    ¦
+----------------------------------------------------------------+
COL.LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col.locades als extrems de
la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la superfície del
vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
+------------------------------------+
¦     Gruix vidre         ¦Amplària  ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦falques   ¦
¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦
¦-------------------------¦----------¦
¦          14             ¦   17     ¦
¦          16             ¦   19     ¦
¦          17             ¦   20     ¦
¦          18             ¦   21     ¦
¦          19             ¦   22     ¦
¦          20             ¦   23     ¦
¦          21             ¦   24     ¦
¦          22             ¦   25     ¦
¦          23             ¦   26     ¦
¦          24             ¦   27     ¦
¦          25             ¦   28     ¦
¦          26             ¦   29     ¦
¦          27             ¦   30     ¦
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¦          28             ¦   31     ¦
¦          30             ¦   33     ¦
¦          31             ¦   34     ¦
¦          32             ¦   34     ¦
¦          34             ¦   37     ¦
¦          38             ¦   41     ¦
¦          40             ¦   43     ¦
¦          42             ¦   45     ¦
¦          46             ¦   49     ¦
¦          57             ¦   60     ¦
¦          59             ¦   62     ¦
¦          63             ¦   66     ¦
¦          73             ¦   76     ¦
¦          75             ¦   78     ¦
¦          79             ¦   82     ¦
+------------------------------------+
Toleràncies d'execució:
- Amplària de les falques:
+------------------------------------+
¦      Gruix vidre        ¦Amplària  ¦
¦2 llunas + cambra d'aire ¦ falques  ¦
¦         (mm)            ¦  (mm)    ¦
¦-------------------------¦----------¦
¦       14 - 16           ¦ ± 1,5    ¦
¦       17 - 21           ¦ ± 2,0    ¦
¦       22 - 26           ¦ ± 2,5    ¦
¦       27 - 31           ¦ ± 3,0    ¦
¦       32 - 34           ¦ ± 3,5    ¦
¦       38 - 40           ¦ ± 4,0    ¦
¦       42 - 46           ¦ ± 4,5    ¦
¦       57 - 59           ¦ ± 6,0    ¦
¦         63              ¦ ± 6,5    ¦
¦       73 - 75           ¦ ± 7,5    ¦
¦         79              ¦ ± 8,0    ¦
+------------------------------------+
COL.LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de suspendre els treballs de col.locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i la
temperatura sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la D.T.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària	Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2	0,25 m2 per unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 85-222-85 "Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje."

ED15 BAIXANTS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Baixants d'instal.lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC, fibrociment NT, planxa
galvanitzada, planxa galvanitzada prelacada, coure, zinc titani i amb peces de ceràmica.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Baixants amb tub:
- Col.locació dels tubs
- Fixació dels tubs
- Col.locació d'accessoris
- Execució d'unions necessàries
Baixants amb peces de ceràmica:
- Col.locació de les peces
- Unió de les peces amb morter
- Col.locació d'accessoris
CONDICIONS GENERALS:
El baixant muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra. Ha de ser estanc.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una sota la valona (si es tracta de
PVC) i la resta 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.
Les unions entre les peces de ceràmica s'han de fer amb morter.
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
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 trams instal.lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Nombre d'abraçadores per tub	>= 2
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Distància entre les abraçadores	<= 150 cm
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 de PVC, planxa, zinc titani o de coure.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials o també amb
unions soldades en el cas de baixants de planxa, zinc titani o coure.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
Les peces de ceràmica han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del
morter.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., 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
No hi ha normativa de compliment obligatori.

ED35 PERICONS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic, amb solera de formigó, parets de maó calat,
totxana o maó foradat, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa fixa o per a col.locar
posteriorment una tapa registrable.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- 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 fixa, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
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.
Tots els angles interiors han de quedar arrodonits.
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.
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
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

ED75 CLAVEGUERONS AMB TUB DE FORMIGÓ CIRCULAR I ENCADELLAT

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de clavegueró, claveguera o col.lector amb tubs de formigó circulars o ovoides encadellats,
col.locats sobre llit d'assentament de formigó, rejuntats interiorment amb morter de ciment i
argollats amb formigó, o amb maó foradat o rajola ceràmica col.locats amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Execució de la solera de formigó
- Col.locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Rebliment amb formigó per acabar el llit d'assentament
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- Realització de proves sobre la tuberia instal.lada
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el
pendent definit per a cada tram.
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T.
Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub.
El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i
fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com
disgregacions o buits a la massa.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt
<= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Cada tub ha de quedar encadellat amb el següent, segellat exteriorment amb una anella de formigó, de
maó foradat o de rajola comuna i, interiorment, amb un rejuntat de morter.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal.lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament
les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en
el seu plec de condicions.
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:
- En zones amb trànsit rodat	>= 100 cm
- En zones sense trànsit rodat	>= 60 cm
Amplària de la rasa :
- Tubs circulars	>= diàmetre nominal + 40 cm
- Tubs ovoides	>= diàmetre menor + 40 cm
Pressió de la prova d'estanquitat	<= 1 kg/cm2
Argollat de formigó:
- Gruix de l'anella	>= 5 cm
<= 10 cm
- Amplària de l'anella	>= 20 cm
<= 30 cm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell
freàtic de la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F.
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs.
Durant el procés de col.locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es
recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat.
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs
en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col.locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements
que puguin impedir el correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines de treball, etc.).
En cas d'interrompre's la col.locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar
el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos
estrany a l'interior dels tubs.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el
junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer la prova.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la tuberia
instal.lada.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* EHE "Instrucción de Hormigón Estructural"
PPTG-TSP-86 "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de
Poblaciones."
5.1-IC 1965 "Instrucción de Carreteras. Drenaje."
5.2-IC 1990 "Instrucción de Carreteras. Drenaje superficial."

Plec de Condicions Tècniques

Edifici Administratiu Ajuntament d'Amposta Pàgina 244



ED7F CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de clavegueró amb tub de PVC.
S'han considerat les col·locacions següents:
- Penjat del sostre.
- En rasa, sobre llit d'assentament de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
- Col.locació de les abraçadores de subjecció del tub
- Col.locació i unió dels tubs
- Col.locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions,
etc.)
Sobre llit d'assentament de formigó:
- Execució de la solera de formigó
- Col.locació dels tubs
- Segellat dels tubs
- Rebliment amb formigó per acabar el llit d'assentament
- Realització de proves sobre la tuberia instal.lada
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la D.T. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el
pendent definit per a cada tram.
PENJAT DEL SOSTRE:
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada
tram.
Ha de ser estanc a una pressió >= 2 kg/cm2.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastades, repartides a intervals regulars.
Les unions entre els tubs han de ser encolades o amb junt tòric, segons el tub utilitzat.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap
punt.
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 s'ha d'ataconar amb massilla.
Els trams muntats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Pendent	>= 2%
Distància entre les abraçadores	<= 150 cm
Franquícia entre el tub i el contratub	10 - 15 mm
SOBRE LLIT D'ASSENTAMENT DE FORMIGÓ:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la D.T.
Ha de tenir el gruix mínim previst sota la directriu inferior del tub.
El llit d'assentament ha de reblir de formigó la rasa fins a mig tub en el cas de tubs circulars i
fins a 2/3 del tub en el cas de tubs ovoides.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com
disgregacions o buits a la massa.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt
<= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han
de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu
cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm.
Un cop instal.lada la tuberia, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament
les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la D.F.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en
el seu plec de condicions.
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:
- En zones amb trànsit rodat	>= 100 cm
- En zones sense trànsit rodat	>= 60 cm
Amplària de la rasa	>= diàmetre exterior + 50 cm
Pressió de la prova d'estanquitat	<= 1 kg/cm2
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PENJAT DEL SOSTRE:
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.
SOBRE LLIT D'ASSENTAMENT DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de
manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Abans de baixar els tubs a la rasa la D.F. ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun
defecte.
Abans de la col.locació dels tubs cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell
freàtic de la rasa corresponen als especificats en la D.T. En cas contrari cal avisar la D.F.
La descàrrega i manipulació dels tubs s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els tubs.
Durant el procés de col.locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
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Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en
sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Col.locats els tubs al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements
que puguin impedir el correcte funcionament del tub (terres, pedres, eines de treball, etc.).
En cas d'interrompre's la col.locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar
el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap cos
estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el
junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les
proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir
els defectes i procedir de nou a fer la prova.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la D.F.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., 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
PENJAT DEL SOSTRE:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
SOBRE LLIT D'ASSENTAMENT DE FORMIGÓ:
EHE REAL DECRETO 2661/1998, de 11 de diciembre, por el que se aprueba la "Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE)".
ORDEN 15/9/1986 Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
5.1-IC Drenaje
5.2-IC Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de careteras 5.2.-IC:
Drenaje superficial

EDN3 CONDUCTES DE CERÀMICA

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Xemeneia de ventil.lació estàtica, amb tubs de fibrociment NT, ceràmics, o de morter de ciment,
completament acabada, amb les reixetes col.locades a les cambres a ventilar, i l'aspirador estàtic
de la part superior.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col.locació de les peces que conformen la xemeneia, agafades amb morter
- Fixació de les peces
- Col.locació de les reixetes de ventilació
- Col.locació de la peça terminal, en el seu cas
- Col.locació de l'aspirador estàtic
CONDICIONS GENERALS:
El conducte acabat ha de ser estable, aplomat i estanc al servei.
Les unions entre els tubs no han de ser rígides.
Cada tram entre sostres s'ha de recolzar en el sostre inferior amb una peça especial amb pestanya.
No s'ha d'interrompre la continuïtat del conducte en cap lloc.
El pas a través de sostres i les unions entre els conductes s'han de fer de manera no rígida.
La connexió entre el conducte principal i el secundari s'ha de fer amb una peça especial de
derivació i ha de quedar >= 2,20 m per sobre de la dependència per ventilar.
Cal deixar muntades les reixetes de ventilació.
El tram exterior sobre la coberta, ha de quedar protegit per un paredó de totxana. Ha de tenir
l'alçària fixada en el projecte. Si no s'especifica, ha de ser la determinada per la NTE-ISV.
L'últim pis no s'ha de connectar al conducte principal, sino que ha de sortir directament a
l'aspirador estàtic.
L'alçària màxima de cada conducte principal és de 7 plantes.
L'aspirador estàtic ha de quedar aplomat, estable i ben recolzat sobre el paredó.
Toleràncies:
- Replanteig	± 10 mm
- Aplomat del conducte en una planta	± 20 mm
- Aplomat de l'aspirador estàtic	± 5 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El tall de les peces s'ha de fer amb una serra manual o mecànica, perpendicularment a l'eix i per
l'extrem contrari al de la valona de connexió.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T., 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
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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EG13 CAIXES PER A QUADRES DE COMANDAMENT I PROTECCIÓ

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Caixes per a protecció encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col.locació i nivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La caixa ha de quedar col.locada en un lloc de fàcil i lliure accés.
La posició ha de ser la fixada a la D.T.
La part inferior de la caixa ha d'estar situada a una alçària de 400 mm, com a mínim.
Toleràncies d'execució:
- Posició	± 20 mm
- Aplomat	± 2%
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a la instal·lació s'han de seguir les instruccions de la D.T. del fabricant.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de treballar sense tensió a la xarxa.
Un cop instal·lada la caixa, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com
ara embalatges, retalls de cables, etc.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión

EG15 CAIXES DE DERIVACIÓ QUADRADES

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Caixes de plàstic o metàl.liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col.locació i nivellació
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la D.T.
Si la caixa és metàl.lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició	± 20 mm
- Aplomat	± 2%
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

EG16 CAIXES DE DERIVACIÓ RECTANGULARS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Caixes de plàstic o metàl.liques, amb grau de protecció normal, estanca, antihumitat o
antideflagrant, encastades o muntades superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col.locació i nivellació
CONDICIONS GENERALS:
La caixa ha de quedar fixada sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
La posició ha de ser la fixada a la D.T.
Si la caixa és metàl.lica, ha de quedar connectada a la connexió a terra.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició	± 20 mm
- Aplomat	± 2%
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

EG22 TUBS FLEXIBLES DE PVC
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Tub flexible corrugat de PVC, de grau de resistència al xoc 5 o 7.
S'han considerat els tipus següents:
- Sense malla metàl.lica
- Amb malla metàl.lica
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Encastat
- Muntat sobre sostremort
- Muntat a sota d'un paviment
- Muntat com a canalització soterrada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa i fixació o col.locació
CONDICIONS GENERALS:
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre
aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius	<= 3
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del tub dins les caixes	± 2 mm
MALLA METÀL.LICA:
S'ha de fixar a les caixes corresponents per mitjà de racords metàl.lics apropiats, amb casquets de
plàstic de rosca DIN 4430.
La malla ha de quedar ben introduïda i fixada en el racord.
Penetració del tub dins les caixes	1 cm
ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
El radi de curvatura dels canvis de direcció de la canalització encastada no ha de ser mai inferior
a 140 mm.
Recobriment de guix	>= 1 cm
SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base.
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a mínim.
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal.lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni entre
aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius	<= 3
Distància entre la canalització i la capa de protecció	>= 10 cm
Fondària de les rases	>= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons	10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons	± 10 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada i
netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col.locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons,
plaques de formigó, etc.).
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargaria instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
La instal.lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la
resta de muntatges.
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión

EG32 CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE H07V-R, H07V-K I H07V-U

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Conductor de coure de designació UNE H07V-R, H07V-K o H07V-U unipolar, de fins a 240 mm2 de secció,
muntat.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Muntat superficialment
- Col.locat en tub
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- L'estesa, fixació i connexionat a caixes o mecanismes
CONDICIONS GENERALS:
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertanyen, a
la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
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El cable no ha de tenir empalmaments excepte en les caixes de derivació i en els mecanismes.
El radi de curvatura mínim admès ha de ser 10 vegades el diàmetre exterior del cable en mm.
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se
expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels fils.
En tots els llocs on el cable sigui susceptible d'estar sotmès a danys, es protegirà mecànicament
mitjançant tub o safata d'acer galvanitzat.
Penetració del conductor dins les caixes	>= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes	± 10 mm
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT:
El recorregut ha de ser l'indicat a la D.T.
La seva fixació al parament ha de quedar vertical o alineada paral.lelament al sostre o paviment i
la posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància entre fixacions:
+----------------------------------+
¦   Aïllament   ¦  Distància (cm)  ¦
¦---------------¦------------------¦
¦     H0V-R     ¦     <= 40        ¦
¦     H0V-U     ¦     <= 40        ¦
¦     H0V-K     ¦     <= 75        ¦
+----------------------------------+
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
EN TUB:
L'instal.lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la
bobina.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no
pateixi torsions ni danys a la seva coberta.
El tub de protecció ha d'estar instal.lat abans d'introduir els conductors.
SUPERFICIALMENT:
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària instal.lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per
a les connexions.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión

EG41 INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 pol protegit, bipolar
amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb
tres pols protegits i protecció parcial del neutre i tetrapolar amb 4 pols protegits.
S'han considerat els tipus següents:
- Per a control de potència (ICP)
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA)
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col.locació i nivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal.lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Quan es col.loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o
armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal
fi.
Quan es col.loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a l'interior d'una
caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels punts disposats a tal fi pel
fabricant.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en
les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions
del paràmetre exigides en la D.T.
Resistència a la tracció de les connexions	>= 3 kg
ICP:
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable.
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual.
PIA:
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a cada circuit.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els
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conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns
de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la D.T.
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
La instal.lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
REBT 1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.
ICP:
UNE 20-317-88 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de potencia, de 1,5 a 63 A.
UNE 20-317-93 1M Interruptores automáticos magnetotérmicos para control de potencia de 1,5 A a 63 A.
PIA:
UNE-EN 60898 1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1 1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60898/A1 93ER Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
UNE-EN 60947-1 1999 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2 1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA:
UNE-EN 60947-1 1999 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales.
UNE-EN 60947-2 1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

EG42 INTERRUPTORS DIFERENCIALS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Interruptors automàtics per a actuar per corrent diferencia residual.
S'han contemplat els següents tipus:
- Interruptors automàtics diferencials per a muntar en perfil DIN
- Blocs diferencials per a muntar en perfil DIN per a treballar conjuntament amb interruptors
automàtics magnetotèrmics
- Blocs diferencials de caixa emmotllada per a muntar en perfil DIN o per a muntar adossats a
interruptors automàtics magnetotèrmics, i per a treballar conjuntament amb interruptors automàtics
magnetotèrmics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col.locació i nivellació
- Connexionat
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents.
Cap part accessible de l'element instal.lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts de connexió.
Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions normals exigides en
les normes.
Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats a les condicions
del paràmetre exigides en la D.T.
Resistència a la tracció de les connexions	>= 3 kg
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha
de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen
part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les
connexions.
Ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o armari. L'interruptor s'ha
de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal fi.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS
MAGNETOTÈRMICS:
El bloc diferencial ha de quedar connectat a l'interruptor automàtic amb els conductors que formen
part del mateix bloc. Queda expressament prohibit modificar aquests conductors per a fer les
connexions.
Quan es col.loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a l'interior d'una caixa o
armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel mecanisme de fixació disposat per a tal
fi.
Quan es col.loca adossat a l'interruptor automàtic, la unió entre ambdós ha d'estar feta amb els
borns de connexió que incorpora el mateix bloc diferencial.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a les
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especificacions dels reglaments.
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es verificarà que els
conductors estan sense tensió.
S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta connexió als borns
de l'interruptor.
S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les especificades a la D.T.
S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura.
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les connexions.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
La instal.lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels quadres
elèctrics.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
REBT 1973 Decreto 2413/1973, de 20 de septiembre (Industria), por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN:
UNE-EN 61008-1 1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1:
Reglas generales.
BLOCS DIFERENCIALS PER A MUNTAR EN PERFIL DIN I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS
AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 61008-1 1996 Interruptores automáticos para actuar por corriente diferencial residual, sin
dispositivo de protección contra sobreintensidades, para usos domésticos y análogos (ID). Parte 1:
Reglas generales.
UNE-EN 60947-2 1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.
BLOCS DIFERENCIALS DE CAIXA EMMOTLLADA PER A MUNTAR EN PERFIL DIN O PER A MUNTAR ADOSSATS A
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS MAGNETOTÈRMICS, I PER A TREBALLAR CONJUNTAMENT AMB INTERRUPTORS AUTOMÀTICS
MAGNETOTÈRMICS:
UNE-EN 60947-2 1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores automáticos.

EG61 CAIXES PER A MECANISMES

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Caixes per a mecanismes.
S'han contemplat els tipus de caixes següents:
- Caixes per a 1,2 o 3 mecanismes encastades en paraments
- Caixes per a mecanismes, amb tapa, encastades a terra
- Caixes per a mecanismes amb tapa, col·locades en terra tècnic
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019
Els tubs han d'entrar a dintre de les caixes per les finestres previstes pel fabricant.
No s'han de transmetre esforços entre les caixes i les altres parts de la instal·lació elèctrica.
Els tubs han d'entrar perpendicularment a les parets de les caixes.
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES EN PARAMENTS:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb guix i ha de quedar al mateix pla
que el parament acabat.
Ha de quedar amb els costats aplomats.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició	± 20 mm
- Aplomat	± 2%
CAIXES PER A MECANISMES ENCASTADES A TERRA:
La caixa ha de quedar encastada al parament. Ha d'anar collada amb morter i ha de quedar a la cota
prevista per tal de que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.
La tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició	± 20 mm
CAIXES PER A MECANISMES COL·LOCADES EN TERRA TÈCNIC:
La  caixa ha de quedar fixada al paviment per un mínim de quatre punts.
Ha de quedar fixada pels punts de subjecció disposats pel fabricant.
Ha de quedar a la cota prevista  per tal que la tapa quedi al mateix pla que el paviment.
La tapa s'ha de poder obrir i tancar correctament.
- Posició	± 20 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar els treballs de muntatge, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la
D.F.
S'ha de comprovar que les característiques del producte correspon a les especificades al projecte.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
La col·locació de les caixes s'ha de fer seguint les indicacions del fabricant.
En les caixes encastades, s'ha de tenir cura de que no entri material de reblert a l'interior de la
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caixa. Per aquest motiu, s'han d'ajustar els tubs a les finestres de les caixes.
Un cop instal·lat es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara
embalatges, retalls de tubs, etc.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

EG62 INTERRUPTORS I COMMUTADORS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Interruptors i conmutadors encastats o muntats superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
S'han de complir les especificacions de la ITC-MIE-BT-019.
Un cop instal.lat i connectat a la xarxa, no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en
tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectades als
borns de la fase per pressió del cargol.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
La posició ha de ser la fixada a la D.T.
Quan es col.loca muntat superficialment, l'element ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col.loca encastat, l'element ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la cual
ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Resistència de les connexions a la tracció	>= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició	± 20 mm
- Aplomat	± 2%
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
UNE 20-378-86 (1) 1R "Interruptores para instalaciones eléctricas fijas, domésticas y análogas."

EG63 ENDOLLS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Endolls bipolars o tripolars amb terra o sense connexió a terra, encastats o muntats
superficialment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
S'han de complir les especificacions de la MI-BT-024.
Un cop instal.lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en
tensió.
Les fases (o fase i neutre) i el conductor de protecció, si n'hi ha, han d'estar connectats als
borns de la base per pressió de cargols.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
La posició ha de ser la fixada a la D.T.
Quan es col.loca muntat superficialment, l'endoll ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col.loca encastat, l'endoll ha de quedar sòlidament fixat a la caixa de mecanismes, la qual
ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Resistència de les connexions a la tracció	>= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició	± 20 mm
- Aplomat	± 2%
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

EG64 POLSADORS
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1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Polsador de 6, 10 o 16 A del tipus 1, 2, 3 o 4, per encastar o per muntar superficialment a
l'interior o a l'intempèrie.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Les fases (o fase i neutre) han de quedar connectades als borns de la base per pressió de cargols.
Un cop instal.lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que han d'estar en
tensió.
La posició ha de ser la fixada al projecte.
Ha de quedar amb els costats aplomats i en el mateix pla que el parament.
Quan es col.loca muntat superficialment, el polsador ha de quedar fixat sòlidament al suport.
Quan es col.loca encastat, el polsador ha de quedar fixat sòlidament a la caixa de mecanismes, la
qual ha de complir les especificacions fixades en el seu plec de condicions.
Resistència de les connexions a la tracció	>= 3 kg
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició	± 20 mm
- Aplomat	± 2%
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

EG67 PLAQUES I MARCS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Placa i marc d'un, dos, tres o quatre elements, de plàstic blanc, de color o bicolor, del tipus 2 o
3 i col.locats a mecanismes encastats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació i nivellació
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
El mecanisme ha de quedar immobilitzat fins i tot quan s'accioni, acció que cal fer sense cap
dificultat.
La placa ha de quedar ben adossada al parament.
El marc ha de quedar sòlidament fixat sobre la caixa per mitjà dels cargols o de les grapes que
porta.
La placa ha de quedar subjectada a pressió sobre el marc i el mecanisme ha de quedar entre tots dos.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

EGA1 AVISADORS ACÚSTICS MUNTATS SUPERFICIALMENT

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Avisador acústic de 220 V o bitensió 220/115 V, de so timbre, brunzit o musical, amb regulació o
sense, del tipus 1, 2 o 3, muntat superficialment o encastat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Muntatge, fixació i anivellació
- Connexionat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Un cop instal.lat i connectat a la xarxa no han de ser accessibles les parts que hagin d'estar en
tensió.
Les fases, neutre i conductor de protecció, si existeix, han de quedar connectades als seus borns
per pressió de cargol.
La posició ha de ser la fixada a la D.T.
Resistència a la tracció de les connexions	>= 3 kg
Toleràncies d'execució:
- Posició	± 20 mm
- Aplomat	± 2%
MUNTAT SUPERFICIALMENT A LA PARET:
L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament al suport al menys per dos punts mitjançant visos.
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Ha de quedar amb els costats aplomats i pla sobre el parament.
ENCASTAT:
L'avisador acústic ha de quedar fixat sòlidament a la caixa al menys per dos punts mitjançant visos.
La placa embellidora ha de quedar amb els costats aplomats i al mateix pla que el parament acabat.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
REBT 2002 Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión

EJ13 LAVABOS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Col.locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana, de gres esmaltat o de planxa
d'acer.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Encastat a un taulell
- Sobre un peu
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col.locació del lavabo a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
El lavabo instal.lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Si el lavabo es col.loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema
indicat pel fabricant.
Si la col.locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al
parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo
i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Les conduccions metàl.liques de l'aparell han de dur instal.lada la connexió a terra amb cable de
coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell	± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal	<= 5 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EJ14 INODORS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Col.locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana o de gres esmaltat, de sortida
vertical o horitzontal, col.locat amb fixacions verticals o sobre el paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col.locació de l'inodor a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'inodor instal.lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la
reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions
subministrades pel fabricant.
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta
segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de cautxú o de neoprè en
els de descàrrega vertical.
Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni
correctament.
Les conduccions metàl.liques de l'aparell han de dur instal.lada la connexió a terra amb cable de
coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
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Toleràncies d'instal·lació:
- Nivells	± 10 mm
Ha de coincidir amb el bidet
- Horitzontalitat	± 2 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de col.locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EJ23 AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Col.locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades
superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
- Aixeta connectada al tub d'alimentació
- Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
- Ruixador connectat al braç de la dutxa
- Suport per a dutxa de telèfon
- Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon
- Dutxa de telèfon connectada a tub flexible
- Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
- Colze d'enllaç
- Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Col.locació de l'aixeta o l'accessori
- Segellat dels junts
- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Una cop col.locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element
simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la
posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la
indicada per la D.F.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs
quan calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col.locat a l'esquerra amb el
distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell	± 10 mm
FLUXOR:
Ha d'estar ben roscat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió
del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col.locat per la part posterior de la paret i ha de quedar
connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el seu correcte
accionament.
MECANISME PER A CISTERNA:
Ha d'estar ben roscat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió
del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.
Una vegada instal.lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord
amb el revestiment.
No s'han de col.locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Normas Básicas para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua."

EJ33 DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Col.locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.
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S'han considerat els elements següents:
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Soldats a tub de plom
- Roscats a sifó de llautó
- Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Soldats a tub de plom:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs
- Soldat
- Prova de servei de la instal.lació
Connectats a tub de PVC:
- Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
- Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic
- Prova de servei de la instal.lació
Roscats a sifó de llautó:
- Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
- Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa
- Roscat dels tubs
- Prova de servei de la instal.lació
Formació de canals de desguàs:
- Formació del conducte amb totxanes unides amb morter
- Arrebossat
- Lliscat
DESGUASSOS I SIFONS:
L'accessori instal.lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal.lar
i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició	La mateixa exigida al sanitari
CANALS DE DESGUÀS:
La canal, en el sentit del recorregut descendent, no ha de tenir reduccions de secció en cap punt.
Ha de tenir un pendent mínim del 2,5%.
El pas a través d'elements estructurals cal que tingui una franquícia entre 10 i 15 mm. La
franquícia ha de quedar reblerta de masilla.
L'arrebossat ha de tenir un gruix >= 1 cm i ha d'estar ben adherit al suport. L'acabat ha d'estar
lliscat amb els angles arrodonits.
La canal muntada ha de ser estanca al servei.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell	± 10 mm
- Posició	± 20 mm
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CANALS DE DESGUÀS:
En cap cas es poden muntar trams horitzontals o amb contrapendent.
Les totxanes per col.locar han de tenir la humitat necessària perquè no absorbeixin l'aigua del
morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar amb força sobre l'obra, quan aquesta hagi assolit el 70% de la
resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la superfície.
Per un dels extrems el revestiment de plom ha d'anar soldat al sifó o ramal, amb un esbocat previ
d'una llargària mínima igual al seu diàmetre.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet
fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo
amb paper abrasiu, després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar l'adhesiu per
tal d'evitar la formació de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a
l'exterior.
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i
després s'ha d'aplicar un lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm
aproximadament, per a facilitar les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper
abrasiu.
No s'han de col.locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

EJA2 ACUMULADORS ELÈCTRICS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Instal.lació d'acumuladors elèctrics de 10 a 200 l de capacitat col.locats horitzontals o verticals.
S'han considerat els tipus de col.locació següents:
- Amb fixacions murals
- Sobre bancades o paviment
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
- Fixació de l'aparell
- Connexió a la xarxa de subministrament i distribució d'aigua sanitària
- Connexió a la xarxa elèctrica i de terra
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
L'aparell col.locat amb fixacions murals, ha de quedar fixat mitjançant quatre perns de 10 mm de
diàmetre, connectats amb contraplaques i encastats 80 mm en el suport.
L'aparell col.locat sobre bancades o paviment, ha de quedar recolzat sobre el suport amb dispositius
intermedis per a la seva fixació.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal.lar
i manipular.
Les connexions amb els diferents tubs no han de tenir fuites, han de ser enroscades i amb junt de
material elàstic.
Abans i després de l'acumulador s'ha d'instal.lar una aixeta de pas, segons les especificacions del
seu plec de condicions.
L'enllaç a la xarxa elèctrica ha de portar connexió a terra.
La posició ha de ser la reflectida a la D.T. o, en el seu defecte, la indicada per la D.F.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
L'instal.lador cal que aporti l'acta de posada en servei.
Distància de l'aparell a d'altres aparells amb flama	>= 40 cm
Distància als paraments laterals	>= 15 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició	± 20 mm
- Aplomat (posició vertical)	± 3 mm
- Horitzontalitat (posició horitzontal)	± 3 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les unions roscades s'han de preparar amb estopa, pasta o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."

ELG3 ASCENSORS HIDRÀULICS D'IMPULSIÓ OLEODINÀMICA DIRECTA AMB UN PISTÓ LATERAL, PER A 6 PERSONES (450 KG) I 0,63 M/S

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Aparells elevadors amb impulsió hidràulica instal.lats de forma permanent
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col.locació de guies i pistó
- Col.locació d'amortidors de fossat
- Col.locació de portes d'accés
- Col.locació del grup tractor i connexions elèctriques
- Col.locació del quadre i cable de maniobra i connexions elèctriques
- Col.locació del bastidor i cabina amb acabats
- Col.locació de portes de cabina
- Col.locació del limitador de velocitat i paracaigudes
- Col.locació de la botonera de cabina i connexions elèctriques
- Col.locació de les botoneres de pis i connexions elèctriques
- Col.locació del selector de parades i connexions elèctriques
- Prova de servei de l'instal.lació
CONDICIONS GENERALS:
Les guies han d'anar fixades a l'estructura de l'edifici amb suports i brides que les subjectin per
la base. Han de tenir una franquícia suficient que permeti els moviments propis de l'estructura.
Els acoblaments entre perfils han de ser encadellats pels extrems i s'han de col.locar plaques
d'unió cargolades a les bases de les guies.
Quan els amortidors d'un dispositiu de retenció s'utilitzen per a limitar el recorregut de la
cabina en descens, s'exigeix la col.locació d'un pedestal al fossat de 0,5 m d'alçada, a menys que
el suports fixos del dispositiu de retenció no estiguin muntats sobre les guies de la cabina.
Els amortidors han d'anar col.locats sobre l'esmentat pedestal a la part inferior del recorregut.
Els amortidors han de mantenir parada la cabina, amb la càrrega nominal a una distància no superior
a 0,12 m sota el nivell del pis més baix.
El grup tractor ha d'anar col.locat a la part inferior del recorregut en una cambra d'ús exclusiu.
Tot el conjunt format pel grup tractor ha d'estar assentat sobre els elements antivibratoris
necessaris.
L'armari elèctric de maniobra situat a la cambra de maquinària s'ha d'ancorar o recolzar mitjançant
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suports antivibratoris.
El quadre de maniobra, la cabina i els comandaments exteriors han de quedar connectats elèctricament
entre sí.
El limitador de velocitat ha d'anar col.locat a la part superior del recorregut.
El paracaigudes ha d'anar col.locat a la part inferior de la cabina.
La botonera de cabina ha d'anar fixada a la paret i  ben anivellada.
Les botoneres de pis han d'anar encastades a la paret de cada replà, anivellades i a prop de la
porta d'accés de l'aparell elevador corresponent.
Les botoneres han d'anar col.locades de manera que cap peça sota tensió elèctrica sigui accessible a
l'usuari.
Els selectors de parades han d'anar fixats a la paret del buit a l'alçada necessària de cada planta
per a aturar la cabina al nivell del pis corresponent.
Toleràncies:
- Desplom de les portes d'accés respecte
les verticals del llindar de la cabina	<= 5 mm
- S'han de complir a més les distàncies i les franquícies següents:
- Porta de la cabina - tancament del buit	<= 12 cm
- Porta de la cabina - porta exterior	<= 15 cm
- Element mòbil - tancament del buit	>= 3 cm
- Entre els elements mòbils	>= 5 cm
CONDICIONS GENERALS (SEGONS REAL DECRETO 1314/97)
L'aparell ha de tenir instal.lats els components de seguretat següents:
- Dispositiu de bloqueig de les portes dels replans
- Dispositiu que impedeixi la caiguda de la cabina i els moviments ascendents incontrolats (en cas
de tall d'energia o d'avaria dels components)
- Limitador de l'excés de velocitat
- Amortiguadors d'acumulació d'energia
- Amortiguadors de disipació d'energia
No ha de ser possible d'activar la posada en moviment, en el cas que la càrrega superi el valor
màxim admissible.
Els ascensors ràpids, han de tenir instal.lat un dispositiu de control i comandament de la
velocitat.
Ha de tenir instal.lat un dispositiu que impedeixi el moviment de la cabina quan estigui oberta
alguna de les portes dels replans i que no permeti obrir les portes dels replans en el cas de que la
cabina no estigui parada al replà corresponent.
Els contrapesos han de quedar instal.lats de manera que no hagi risc de xoc amb la cabina o de caure
a sobre d'aquesta.
El dispositiu que ha d'impedir la caiguda lliure de la cabina, ha de ser independent dels elements
de suspensió. La parada produïda per aquest dispositiu no ha de provocar una desacceleració
perillosa per als ocupants.
En cas de superar-se la temperatura màxima prevista pel fabricant, en la cambra que allotja el grup
tractor, l'ascensor ha de finalitzar el moviment en curs, però no ha de respondre a cap nova ordre.
Ha de preveure mitjans d'evacuació de les persones retingudes en la cabina.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El buit, el fossat i la cambra de maquinària de l'ascensor han d'estar completament acabats i han de
complir les condicions fixades a la D.T. i en el "Reglamento de Aparatos Elevadores".
S'han de seguir les instruccions de la Documentació Tècnica facilitada pel fabricant de cada un dels
elements que formen la partida d'obra.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal.lada, amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
"Reglamento de Aparatos Elevadores
"Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión."
REAL DECRETO 1314/97 " Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del
consejo 95/16/CE, sobre Ascensores" (vigent a partir del 1 de juliol de 1999).
ASCENSORS HIDRÀULICS:
UNE 58-717-89 "Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores y montacargas.
Ascensores hidráulicos."

EP27 CABLES

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Cables de transmissió telefònica i de transmissió de video col.locat en tub.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col.locació del cable dins del tub de protecció
- Connexió al circuit de comunicació
CONDICIONS GENERALS:
Tots els cables s'han de muntar protegits dins d'un tub de PVC, exclusiu per a contenir els
conductors d'aquesta instal.lació. No s'admet cap altre cable conductor aliè a la instal.lació.
El diàmetre interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades el diàmetre del cercle circumscrit
al feix dels conductors.
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'instal.lació.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

EQ51 TAULELLS DE PEDRA NATURAL

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Taulells de pedra natural col.locats sobre suports murals i encastats al parament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació dels suports al parament
- Col.locació del taulell sobre els suports
- Rejuntat del taulell al parament
CONDICIONS GENERALS:
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni
escantonaments.
S'han de col.locar els suports de ferro galvanitzat suficients perquè el taulell sigui estable.
L'acord de peces diferents s'ha de fer a tocar i ha de ser estanc. L'acord del taulell amb el
parament ha de quedar rejuntat.
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada s'ha d'ajustar al projecte o a les
directrius fixades per la D.F. Si no s'especifica, l'encastament del taulell al parament ha de ser
>= 1,5 cm.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat	± 0,1%
- Alçària	± 5 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Després de la col.locació dels suports, s'han d'evitar cops o vibracions que puguin afectar
l'adormiment del morter amb què s'han collat.
No s'ha de col.locar el taulell sobre els suports fins que el morter hagi assolit el 70% de la
resistència prevista.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície real amidada segons les especificacions del projecte.
Aquest criteri inclou l'acabament específic de les vores i l'acord amb els paraments.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EQ5Z ELEMENTS AUXILIARS PER A TAULELLS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Formació de forats amb cantell interior polit o sense polir per a encastar aparells sanitaris a
taulells de pedra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Foradat del taulell de pedra i polit del cantell interior si s'escau
CONDICIONS GENERALS:
El forat s'ha d'ajustar al diàmetre o perfil previst.
El cantell del forat no pot tenir rugositats apreciables.
Toleràncies d'execució:
- Diàmetre	- 2 mm
+ 5 mm
- Distància entre les cares diametralment oposades:
- Cantell interior sense polir	-5 mm
+10 mm
- Cantell interior polit	± 5mm
- Distància entre les cares diametralment oposades	± 5 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés d'execució.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat amidada segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

EY01 REGATES

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal.lació i tapada posteriorment amb
morter o guix.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat de les regates
- Obertura de les regates
- Col.locació dels tubs o elements a introduir a les regates
- Tapat posterior amb morter o guix
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la D.T., amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la D.F.
Ha de ser recta.
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Si la paret es estructural, la regata no pot ser horitzontal.
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col.locats dins de la regata.
Fondària:
- Paret estructural	< 1/6 gruix paret
- Paret no estructural	< 1/3 gruix paret
Pendent	>= 70°
Separació als brancals	>= 20 cm
Separació entre regates	>= 50 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig	± 10 mm
- Fondària	+ 0 mm
- 5 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No es pot fer cap regata fins pasades 24 h que la paret s'hagi acabat.
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats.
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprobat el funcionament correcte de la intal.lació
introduida.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargaria realment executat d'acord amb la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NBE FL-90 "Muros resistentes de fábrica de ladrillo."

EY02 ENCASTS PETITS

1.DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
DEFINICIÓ:
Obertura d'un forat que no atravessi la paret, per a col.locar un mecanisme o aparell
d'instal.lació, collat amb guix o morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat dels forats
- Obertura dels forats
- Col.locació del caixetí o mecanisme
- Fixació i tapat del forat que resta
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar fet al lloc indicat a la D.T., amb les modificacions introduides al replanteig previ,
aprovades per la D.F.
L'element per encastar ha de quedar col.locat a la posició correcte 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.
Fondària	<= 1/2 gruix de la paret
Separació als brancals	>= 20 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig	± 10 mm
- Fondària	+ 0 mm
- 5 mm
2.CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de fer cap encast fins passades 24 h que la paret s'hagi acabat.
Al fer l'encastat no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits fixats.
3.UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'encast realment realitzat segons les especificacions de la D.T.
4.NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Plec de Condicions Tècniques

Edifici Administratiu Ajuntament d'Amposta Pàgina 260


